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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Bröstcancer är idag den vanligaste cancerformen hos kvinnor. 

Kroppsliga förändringar uppkommer ofta till följd av cancersjukdom och dess 

behandling. Mastektomi är en form av kirurgisk behandling där hela bröstet 

opereras bort. En av sjuksköterskans viktigaste ansvarsområden är att 

informera, vägleda och undervisa kvinnorna, för det krävs god kunskap. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors livskvalitet efter 

mastektomi vid bröstcancer. 

Metod: Vald metod var litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga artiklar.  

Resultat: Mastektomi påverkade kvinnornas livskvalitet på olika sätt, både 

psykiskt, fysiskt och socialt. Den psykiska påverkan berördes mest där bland 

annat kroppsuppfattning, kvinnlighet och sexualitet togs upp. Partnerrelationer 

var en central del i den sociala påverkan.  

Slutsats: Litteraturstudien visade att kvinnor som genomgått en mastektomi till 

följd av bröstcancer påverkades i sin livskvalitet på olika sätt. Livskvalitet är 

en individuell upplevelse vilket kräver att sjuksköterskan har kunskap för att 

kunna möta personen individuellt. 
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1. INLEDNING  
Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor. I Sverige 

upptäcks drygt 7 000 nya fall per år och det är främst kvinnor över 60 år som 

drabbas. För flera generationer sedan sågs cancer som en ”dödssjukdom” och 

överlevnaden var kort. Den senaste tiden har överlevnaden för bröstcancer 

ökat. Att det forskats mest på bröstcancer av alla cancerformer kan vara en 

bidragande faktor. En annan faktor kan vara att mammografi används som 

screeningmetod för att upptäcka bröstcancer i tidigt skede då det vanligtvis inte 

ger några symtom. Det är inte bara kvinnan som drabbas av bröstcancer som 

påverkas av situationen utan även de närstående. Kroppsliga förändringar är 

inte ovanligt till följd av cancersjukdom och dess behandling. Beroende på 

tidigare erfarenheter, socialt nätverk och vilken fas i livet kvinnan befinner sig 

i kan påverka hur hon reagerar på sjukdomen och hur det påverkar livskvalitén.  

En form av kirurgisk behandling vid bröstcancer är mastektomi då hela bröstet 

avlägsnas. Författarna vill beskrova hur kvinnornas livskvalitet är efter en 

mastektomi. Idag är det inte ovanligt att möta kvinnorna som genomgått 

mastektomi i vårdkedjans alla delar. Därför anser vi att sjuksköterskan bör ha 

goda kunskaper om kvinnornas situation för att kunna skapa ett förtroende, 

undervisa och stödja dem individuellt. 

2. BAKGRUND  
2.1 Historik 
Redan 2 000 år f.Kr. fanns tumörer och tumörbehandling beskrivet i kinesiska 

och indiska skrifter samt i egyptiska papyrusrullar. Då var brännjärn, salvor 

och örtdekokter vanliga behandlingsformer. I mumier har spår av både cancer 

och metastaser funnits. Fram till 1900-talet var kirurgi den vanligaste 

terapiformen vid tumörsjukdomar, det var då röntgen- och radiumstrålning 

började användas som behandlingsform (Gustavson- Kadaka & Ringborg, 

2008).  

Den första svenska patienten som botades från cancer rapporterades år 1899. 

År 1908 inrättades Internationella cancerforskningskommittén och kongresser 

organiserades. Två år senare presenterade Sverige för första gången ett resultat 

av tumörbehandling internationellt. Samma år bildades Svensk cancerförening, 

föreningen startade då svenska läkarsällskapet tillsatte en kommitté som 

skickade ut enkäter till alla behandlande läkare som ledde till att alla nya fall 

registrerades (Gustavson- Kadaka & Ringborg, 2008).  

2.2 Bröstcancer 
Cancer ansågs för flera generationer sedan som en ”dödssjukdom” och 

överlevnaden efter diagnosen var kort, sedan år 1971 har antalet överlevande 

fyrdubblats (Faguy, 2013). Cancer är en sjukdom som inte bara påverkar den 

drabbade utan även de närstående. Vanligt är att patienten och de närstående 

känner att sjukdomen inte är något de blir färdiga med utan följer dem i flera år 

(Reitan, 2003a). Giardini et al. (2013) menar att bröstcancer är den andra 

vanligaste cancerformen i världen och varje år diagnostiseras över en miljon 

kvinnor. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i både i-

länder och u-länder (World Health Organization [WHO], 2014). I Sverige 
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upptäcks årligen drygt 7 000 nya fall, och siffrorna stiger med tiden. Antalet 

överlevande har under det senaste decenniet ökat, men trots den ökade 

överlevanden dör fortfarande var fjärde patient. Den cancerform som det 

forskas mest på är bröstcancer (Myklebust Sørensen & Almås, 2011). 

Bröstcancer drabbar i 99 % av fallen kvinnor (Kvinnsland, 2003), det är främst 

kvinnor över 60 år som drabbas (Myklebust Sørensen & Almås, 2011).  

Bröstcancer som metastaserar gör det oftast via lymfkörtlar i armhålan (Nome, 

2003). För kvinnor som diagnostiserats med en bröstcancerdiagnos är det en 

lång process att ta sig igenom processen med allt från diagnos till färdig 

behandling, det tar tid att arbeta sig igenom (Sheppard & Ely, 2008). Brösten 

betraktas som en av kvinnans viktigaste delar i den sexuella identiteten, 

speciellt i Västvärlden (Myklebust Sørensen & Almås, 2011). Desto tidigare i 

sjukdomsförloppet diagnosen ställs desto större chans till överlevnad 

(Kvinnsland, 2003).   

2.2.1 Disponerande faktorer  
Idag finns kända disponerande faktorer, några av dem är hög ålder, tidig 

menarke och sen menopaus samt hormonbehandling i samband med menopaus. 

Längd över genomsnitt, övervikt, sen eller ingen graviditet, ärftlighet, hög 

alkoholkonsumtion, tidigare cancerdiagnos och joniserande strålning är också 

kända disponerande faktorer (Myklebust Sørensen & Almås, 2011).  

2.2.2 Symtom  
Det vanligaste symtomet som kvinnan själv kan upptäcka är en knöl i bröstet, 

oftast lokaliserad till övre yttre kvadranten (Bergh & Emdin, 2008). Andra 

symtom som också kan uppstå är bland annat hudförändringar eller eksem på 

bröstet eller bröstvårtan, blodblandad eller klar vätska från bröstvårtan, öppet 

sår på bröstet eller förändringar i bröstets konturer (Myklebust Sørensen & 

Almås, 2011).  

De flesta som drabbats av bröstcancer har oftast inte några symtom, tumören 

upptäcks i de flesta fall genom mammografiscreening. Socialstyrelsen har i 

Sverige rekommenderat att alla kvinnor mellan 40 – 74 år ska erbjudas 

mammografiscreening regelbundet (Bergh & Emdin, 2008). Mammografi är en 

screeningmetod som visat sig kunna minska dödligheten i bröstcancer, då tidig 

upptäckt av tumör kan ske (Törnberg, 2008). I låg- och medelinkomstländer 

diagnostiseras bröstcancer ofta i sent stadie, då samma möjligheter till tidigt 

upptäckt inte finns (WHO, 2014).  

2.2.3 Behandling  
Bröstcancerbehandling i Sverige följer riktlinjer framarbetade av Svenska 

bröstcancergruppen, och uppdateras ständigt i takt med ny forskning 

(Myklebust Sørensen & Almås, 2011).  

Mastektomi är en form av kirurgisk behandling. Det finns olika typer av 

mastektomi, radikal mastektomi innebär att hela bröstet opereras bort 

tillsammans med bröstkorgsmuskulatur och ett stort antal lymfkörtlar. 

Modifierad radikal mastektomi innebär att bröstet samt minst tio lymfkörtlar 

avlägsnas. En annan form av kirurgisk behandling är bröstbevarande kirurgi då 

endast tumören och så lite som möjligt av den omkringliggande vävnaden 

avlägsnas. Idag är det inte ovanligt att kvinnan själv får bestämma om hon vill 
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genomgå en mastektomi eller bröstbevarande kirurgi. Andra 

behandlingsmetoder är kemoterapi mer känt som cytostatikabehandling och 

radioterapi mer känt som strålbehandling (Bergh & Emdin, 2008).  

Det är vanligt att de olika behandlingsformerna kombineras för att uppnå 

optimal behandling (Sjödahl, 2008). Kombinerad behandling styrks även av ny 

forskning då det påvisas i Lee et al. (2013) att majoriteten av kvinnorna fick 

kirurgisk behandling och kemoterapi i kombination. Det är inte ovanligt att 

behandlingen för cancersjukdomen medför svårare besvär än själva sjukdomen 

gjort (Sjövall, 2011). Till följd av cancersjukdom och dess behandling 

framkommer ofta kroppsliga förändringar (Schjølberg, 2003). Det är idag känt 

att kirurgisk behandling bland annat påverkar utseendet mer än någon annan 

behandling (Lee et al., 2013).  

2.3 Personcentrerad omvårdnad   
Personcentrerad omvårdnad växte fram under 1960-talet, det framställdes som 

god omvårdnad. Idag används begreppet både nationellt och internationellt, 

bland annat i Sverige, USA, Storbritannien och Australien. Personcentrerad 

omvårdnad är en förutsättning för en humanistisk omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2010). Personcentrerad omvårdnad handlar om 

att se personen som en individ, utgå från personens perspektiv, bekräfta hens 

upplevelse av sjukdom och låta personen vara delaktig i vården. En central del 

i personcentrerad omvårdnad är ett positivt bemötande och att sätta personen i 

centrum (Edvardsson, 2010). Att arbeta personcentrerat innebär att 

sjuksköterskan bör ha professionell kompetens, ha förmåga att på olika nivåer 

kunna kommunicera och ha viljan att ge den vård som är bäst för patienten. Det 

är viktigt att finna en balans i maktfördelningen mellan sjuksköterska och 

patient, dela på beslutsfattandet samt vara engagerad i vården runt patienten. 

Genom att bekräfta, respektera och se patienten kan det leda till ökad 

livskvalitet (Wadensjö, 2013).    

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL SFS 1982:763), 2a §, ska vården bland 

annat bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, vård 

och behandling ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd 

med patienten och främja goda kontakter mellan patient och hälso- och 

sjukvårdspersonal.   

Informera, vägleda och undervisa den drabbade personen är också ett av 

sjuksköterskans ansvarsområden (Myklebust Sørensen & Almås, 2011). 

Sjuksköterskan behöver ha god kunskap om sjukdomsförloppet för att skapa 

förtroende och kunna ge det stöd som behövs (Reitan, 2003a). För att vården 

ska vara konsekvent, sammanhängande och stämma överens med patientens 

behov är det viktigt med en helhetssyn och god kontinuitet (Börjeson & 

Johansson, 2008). Hur sjuksköterskan agerar i omvårdnadssituationer kan vara 

avgörande för hur vården blir, exempel personcentrerad eller 

sjukdomsorienterad (SSF, 2010).   

2.4 Livskvalitet  
Det finns flera olika definitioner på livskvalitet och de menar att livskvalitet 

utgår från en subjektiv upplevelse av sitt liv. Fysiska, psykiska och sociala 

aspekter ingår i begreppet livskvalitet (Rustøen, 2003). WHO:s definiton av 
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livskvalitet är: ”Indviduals´ perception of their position in life in the context of 

the culture and value systems in which they live and in relation to their goals, 

expectations, standards and concerns” (WHO, 1997). Naess (2001, citerad i 

Kristoffersen, 2005) menade att ”Livskvalitet är att ha det bra. Att ha det bra är 

att ha goda känslor och positiva bedömningar av sitt eget liv” (s. 48). Naess 

menade också ”Att ha det bra är också beroende av frånvaro av negativa 

känslor och bedömningar” (s. 49). Ibland används begreppet hälsorelaterad 

livskvalitet, med det avses den påverkan en sjukdom och dess behandling har 

på personens livskvalitet (Kristoffersen, 2005).  

Faktorer som kan ha en inverkan på livskvalitén kan vara ålder, utbildningsnivå 

och civil status. Vid bröstcancer kan även stadium av cancern och tid sedan 

diagnos ställdes påverka livskvalitén (Faguy, 2013). Samma händelse 

exempelvis en diagnos kan ge olika reaktioner hos olika individer. Socialt 

nätverk, tidigare erfarenheter och vilken fas i livet personen befinner sig i 

spelar in hur händelsen påverkar livskvalitén (Rustøen, 2003).  

2.5 Problemformulering  
Varje år diagnostiseras över en miljon kvinnor med bröstcancer världen över. 

Behandlingsalternativen är väl utvecklade och går att kombinera på flera olika 

sätt, vilket har lett till att antalet överlevande har ökat under de senaste 

decennierna. Idag är det inte ovanligt att behandlingen ger mer besvär än 

sjukdomen i sig och det är känt att kirurgisk behandling påverkar utseendet mer 

än någon annan behandling. Kvinnor som genomgått mastektomi kan 

sjuksköterskan påträffa i vårdkedjans alla delar. Det är därför viktigt som 

sjuksköterska att ha kunskap om mastektomi och dess konsekvenser för att 

kunna informera, vägleda och ge individuellt stöd till kvinnorna.  

3. SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva kvinnors livskvalitet efter mastektomi vid 

bröstcancer.  

4. METOD 
Designen som valdes var litteraturstudie enligt Forsberg & Wengströms (2013) 

metodbeskrivning.  

4.1 Sökstrategi  
Från tidigare provsökningar valdes databaserna Cinahl, Medline och 

PsykINFO. Cinahl är en databas som främst är specialiserad på 

omvårdnadsforskning, Medline är en bred databas som bland annat innehåller 

omvårdnad och PsykINFO täcker psykologisk forskning inom omvårdnad 

(Forsberg & Wengström, 2013).  

I de olika databaserna användes ämnesord, även kallat indexord, ämnesorden 

leder till en mer specifik sökning. Ämnesorden valdes ut från de 

meningsbärande orden i syftet: mastektomi, bröstcancer och livskvalitet. För 

att hitta rätt ämnesord till varje databas användes databasens ämnesordslista. I 

samtliga databaser var ämnesorden ”mastectomy”, ”breast neoplasms” och 

”quality of life”. För att öka sökningens sensivitet användes boolesk 

sökoperator ”AND”  vilket kombinerar de tre ämnesorden (Kristensson, 2014). 

Begränsningar som användes var ”english language”, ”peer reviewed” och 
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”Publication date 2004 – 2014”. Begränsningarna användes för att minimera 

risk för feltolkning vid bearbetning av materialet, endast få vetenskapligt 

granskade artiklar samt få aktuell forskning inte äldre än 10 år. Alla 

begräsningar användes på samtliga databaser med undantag för ”peer 

reviewed” i databasen Medline, där samtliga artiklar på databasen redan var 

vetenskapligt granskade (Se bilaga 1).  

4.2 Urval  

Inklusionskriterier i studien var artiklar som handlade om kvinnor som 

genomgått en mastektomi till följd av en bröstcancer diagnos. 

Exklusionskriterier var profylaktisk mastektomi.  

Urval 1: Samtliga titlar i sökresultatet lästes. De titlar som var relevanta för 

studiens syfte gick vidare till nästa urval. De artiklar som valdes bort hade titlar 

som inte motsvarade studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2013). 77 artiklar 

hade relevanta titlar, var av fem var dubbletter. Sammanlagt gick 72 artiklar 

vidare. (Se bilaga 1).       

Urval 2: Sammanfattningen på de utvalda artiklarna lästes. De 

sammanfattningarna som var relevanta mot studiens syfte gick vidare till nästa 

urval. De artiklar som valdes bort hade sammanfattningar som inte motsvarade 

för studiens syfte, bland annat handlade de om profylaktisk mastektomi, 

jämförelse av operationstekniker eller att män var inkluderade i studien. 

Reviewer och litteraturstudier valdes bort (Forsberg & Wengström, 2013). 27 

artiklar gick vidare till nästa urval. (Se bilaga 1).    

Urval 3: Artiklarna lästes upprepade gånger i sin helhet (Forsberg & 

Wengström, 2013). De som hade en resultatdel som svarade mot studiens syfte 

behölls. Reviewer och litteraturstudier som fortfarande var kvar valdes bort. 

Tio artiklar behölls för att genomgå kvalitetsgranskning.  

4.3 Manuell sökning 
För att få fram mer material som motsvarade arbetets syfte gjordes en manuell 

sökning. Utifrån artiklarna som gått vidare från urval tre gjordes en sökning på 

huvudförfattare samt medförfattare. Det resulterade inte i några nya artiklar 

som motsvarade arbetets syfte. 

4.4 Kvalitetsgranskning  
Den kvalitativa artikeln kvalitetsgranskandes utifrån Forsberg & Wengströms 

(2013) checklista för kvalitativa artiklar. Det som granskades var syfte, design, 

urval, datainsamling och dataanalys. De kvantitativa artiklarna 

kvalitetsgranskades utifrån Kristenssons (2014) bedömning av kvantitativa 

artiklar. Det som granskades var syfte, population, urval och datainsamling.  

Tre av artiklarna värderades ha hög trovärdighet då de innehöll det som 

eftersöktes. Tre artiklar värderades som medel i trovärdighet. I en av dem var 

bortfall inte redovisat och urvalet var otydligt beskrivet. Den andra hade en 

något otydlig population och stort externt bortfall. Den tredje hade något 

otydligt syfte och stort externt bortfall. Två artiklar värderades som låg 

trovärdighet. En av artiklarna var populationen sparsamt beskriven, urval och 

slutlig studiegrupp var otydligt beskrivet. Den andra saknade urval och 
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analysmetod samt att bortfall inte var redovisat. Trots att de värderades lågt 

valde författarna att ta med dem då de svarade mot studiens syfte. Två artiklar 

valdes bort på grund av att de saknade syfte samt att populationen och urvalet 

var otydligt beskrivet. Kvar blev åtta artiklar som arbetet baserades på. I 

samband med kvalitetsgranskningen sammanställdes artikelmatriser (se bilaga 

2). 

4.5 Analys  
Analysmetoden som användes var integrerad analys som beskrivs i Kristensson 

(2014). Det insamlade materialet lästes i sin helhet av författarna ett flertal 

gånger oberoende av varandra för att identifiera likheter och skillnader. 

Resultat från de olika artiklarna som relaterade till varandra identifierades och 

kategoriserades. Slutligen sammanställdes kategorier, de låg sedan till grund 

som underrubriker i studien (Kristensson, 2014).  

4.6 Forskningsetiska överväganden   
Vid granskning av artiklarna kontrollerades om de hade etiskt tillstånd och om 

den etiska prövningen var godkänd av en etisk kommitté, vilket samtliga 

studier uppfyllde. I studien strävade författarna efter att vara objektiva och allt 

resultat presenterades oavsett vad det visade (Forsberg & Wengström, 2013). 

Tolkningsfel vid översättning kan ha skett då engelska inte är författarnas 

modersmål.  

5. RESULTAT   
Resultatet presenteras i tre rubriker: fysisk påverkan på livskvalitén, social 

påverkan på livskvalitén och psykisk påverkan på livskvalitén.  

5.1 Fysisk påverkan på livskvalitén 
Efter mastektomin hade kvinnorna sämre fysisk funktion och smärta förekom. 

Minskad armrörelse efter mastektomi var något som påverkade kvinnorna 

(Ganz et al., 2004), däremot var svullen arm inte något som var vanligt 

förekommande (Ohsumi et al., 2009). Sämre fysisk funktion efter mastektomin 

visade även Engel, Kerr, Schlesinger-Raab, Sauer & Hölzel, (2004). Kvinnorna 

med högre utbildning visade sig ha ett bra fysiskt välbefinnande, medan de 

som var arbetslösa hade sämre fysiskt välbefinnande (Chae & Seo, 2010). 

Kvinnor som endast genomgått kirurgi som bröstcancerbehandling hade 

mindre sexuell dysfunktion än kvinnor som också fått behandling med 

kemoterapi (Ganz et al., 2004).  

5.2 Social påverkan på livskvalitén 
Kvinnor som upplevde mastektomin som ”ingen stor sak och att 

bröstrekonstruktion inte var något att tänka på” hade en medelålder på 60 år 

och samtliga levde i en relation. Av kvinnorna som menade att ”mastektomin 

innebar att förlora sig själv” levde bara en kvinna i en relation och två 

separerade i samband med diagnos och mastektomi. Täcka ärret efter 

operationen för personer utanför familjen upplevdes obekvämt, det var ändå 

hanterbart och blev med tiden lättare. Vissa kvinnor valde till och med att 

undvika platser så som gym och badhus för att undvika blickar från andra 

(Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 2012b). 
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En direkt påverkan av kirurgin på kvinnornas partnerrelation upplevdes av en 

tredjedel bland deltagarna, bland de över 65 år var det hälften som upplevde 

det. Av de yngre kvinnorna menade majoriteten att kirurgin inte hade påverkat 

deras partnerrelation, ändå uppgav 30 % av dem att de argumenterade oftare 

med sin partner efter kirurgin än innan. Argumentation med partnern efter 

kirurgin ökade något för samtliga deltagare (Andrzejczak, Markocka-Maczka 

& Lewandowski, 2012). En kvinna berättade att hennes partner inte klarade 

omställningen i deras relation och lämnade henne. Samtidigt utryckte en av 

deltagarna att hon fortfarande kände sig som en kvinna och antog att det var 

tack vare hennes man då han fortfarande älskade henne efter det hon hade gått 

igenom (Fallbjörk et al. 2012b). Bland kvinnorna över 65 år var det hälften 

som pratade med sin partner om välbefinnandet, desto yngre kvinnorna var 

desto mer pratade de med sina partners. Av deltagarna upplevde majoriteten att 

deras partners inte gav dem mindre uppmärksamhet efter mastektomin jämfört 

med innan (Andrzejczak et al., 2012). Kvinnor som levde i en partnerrelation 

hade högre hälsorelaterad livskvalitet än ensamstående kvinnor (Chae & Seo, 

2010). Relationen med sin partner visade sig vara bättre för kvinnor som 

genomgått mastektomi än kvinnor som genomgått annan typ av kirurgisk 

behandling för bröstcancer (Ganz et al., 2004). Partnerrelationen för kvinnor 

som genomgått mastektomi blev med tiden försämrad (Engel et al., 2004). 

Högre sexuell tillfredsställelse var förknippat med högre livskvalitet och/eller 

högre utbildningsnivå. Kvinnor med äldre partners hade sämre sexuell 

tillfredsställelse (Manganiello, Hoga, Reberte, Miranda & Rocha, 2010) och 

sexuell aktivitet påverkades negativt efter en mastektomi (Engel et al., 2004). 

Nästan hälften av kvinnorna hade inte varit sexuellt aktiva och drygt hälften 

hade varit det i olika grad under en fyra veckorsperiod cirka tre år efter 

mastektomin (Fallbjörk, Rasmunssen, Karlsson & Salander, 2012a). Efter 

mastektomin uppgav drygt hälften av deltagarna att deras sexuella aktivitet 

minskat (Andrzejczak et al. 2012). 

Ohsumi et al. (2009) kom fram till att högre utbildningsnivå var associerat med 

högre socialt välbefinnande. Kvinnorna med högre utbildning hade god 

ekonomi och de arbetslösa hade högt andligt välbefinnande och god ekonomi. 

Deltagarna som var religiösa hade högre andligt välbefinnande och god 

ekonomi jämfört med de som inte var religiösa. Desto längre tiden gick efter 

bröstcancerdiagnosen blev kvinnornas ekonomi bättre. Kvinnor med högre 

ålder hade överlag lägre hälsorelaterad livskvalitet än de yngre kvinnorna 

(Chae & Seo, 2010). Även Ohsumi et al. (2009) visade att högre ålder var 

förknippat med sämre livskvalitet. Ekonomi och social funktion var faktorer 

som påverkades negativt efter mastektomin. Kvinnornas syn på sin hälsa i 

framtiden förbättrades med tiden (Engel et al., 2004). 

5.3 Psykisk påverkan på livskvalitén  
Efter mastektomin blev kvinnornas livskvalitet sämre än innan (Engel et al., 

2004). Mastektomin beskrevs som en skrämmande stympning av kroppen och 

gjorde det svårt för kvinnorna att se på sig själva (Fallbjörk et al., 2012b), och 

försämrat välbefinnande efter mastektomin uppgavs av 31 % (Andrzejczak et 

al., 2012). 

Kvinnorna blev efter mastektomin medvetna om hur de förlorade sig själva 

som personer. Att uppleva sig själv som en halv kvinna och gråta när de såg sig 
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i spegeln var något som framkom (Fallbjörk et al., 2012b). Ohsumi et al. 

(2009) visade att kvinnor som genomgått mastektomi hade svårt att känna sig 

kvinnliga. Kroppsuppfattningen blev efter mastektomin sämre jämfört med 

innan. Förändringar i kroppsuppfattningen skedde oavsett ålder (Engel et al., 

2004). Det var bara hälften av kvinnorna över 65 år som tyckte om att se sig 

själva i spegeln, medan tre fjärdedelar av de yngre kvinnorna gjorde det. 

Majoriteten av deltagarna uppgav att deras självkänsla inte hade påverkats 

(Andrzejczak et al., 2012). Trots det kunde de se sig själva som värdefulla 

kvinnor. En deltagare fick frågan om hon inte förlorat sin kvinnlighet efter 

mastektomin och svarade att hon tyckte att livet var viktigare än kvinnligheten 

(Fallbjörk et al., 2012b).  

Då kvinnornas kroppsuppfattning undersöktes vid två tillfällen, första 

undersökningstillfället var tio månader efter mastektomin och det andra cirka 

tre år efter mastektomin. Det visade att kvinnorna i studien hade fått något 

bättre kroppsuppfattning, att titta på och att röra vid sitt ärr efter mastektomin 

var det som besvärade kvinnorna minst. Det som upplevdes som mest 

besvärande vid första undersökningstillfället var hur kvinnorna upplevde sina 

kroppar efter mastektomin. Byta om i ett allmänt omklädningsrum var något 

som besvärade kvinnorna, men med tiden upplevdes det som mindre 

besvärande (Fallbjörk et al., 2012a). En kvinna uttryckte sig att hon hade svårt 

att vara glad över att vara vid liv, då hon inte tyckte om sin kropp och inte 

kände igen den (Fallbjörk et al. 2012b).  

Kvinnorna som tyckte om att klä sig så att brösten framhävdes upplevde efter 

mastektomin att det var svårt att klä sig, då urvalet av kläder var begränsat med 

tanke på att de ville dölja ärr och eventuell protes. De som fick protes efter 

mastektomin kände sig snygga och kände att de inte fick några besvärande 

blickar. När de klädde av sig och tog bort protesen kände de att deras 

kvinnlighet ifrågasattes, särskilt de som levde utan partner. En del kvinnor 

upplevde protesen som obehaglig att bära. Kvinnligheten bestod inte bara av 

brösten utan även hur kvinnan klädde sig, personliga egenskaper och 

funktioner i dagliga livet bidrog. En del av kvinnorna såg bröstet som en 

könsneutral del av kroppen medan andra kvinnor ansåg att sexualiteten och 

känslan av att vara attraktiv försvann i samband med mastektomin (Fallbjörk et 

al., 2012b). Kvinnor som genomgått mastektomi hade låg känsla av att vara 

sexuellt attraktiva (Ohsumi et al. 2009). Att täcka sin kropp under intim 

kontakt var vanligast hos de yngre kvinnorna då de flesta uppgav att de gjorde 

det medan hälften av kvinnorna över 65 år gjorde det. Bland de yngre var det 

ingen som beskrev sig själv som attraktiv, däremot uppgav drygt hälften av 

kvinnorna i ålder 50 - 65 år att de kände sig lika attraktiva som genomsnittet av 

befolkningen. Det var 69 % som inte uppgav någon skillnad i hur de uppfattade 

den egna attraktionskraften (Andrzejczak et al., 2012).  

Kvinnorna som upplevde mastektomin som ”ingen stor sak” och levde i en 

relation upplevde inte att deras partner såg mastektomin som ett problem och 

att den sexuella relationen inte hade ändrats. En kvinna uppgav att hon försökte 

ha samma sexuella aktivitet som innan mastektomin, men det var svårt då hon 

gärna hade sin bh på och rummet mörkt. En kvinna hade fyra år efter 

mastektomin inte vågat vara intim med sin nya partner, hon kände sig tom 

inombords (Fallbjörk et al., 2012b).  
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Bekvämligheten under sexuell intimitet var det som förändrades mest i negativ 

riktning och den sexuella attraktiviteten som kvinnorna upplevde försämrades 

med tiden. Under en fyra veckorsperiod cirka tre år efter mastektomin uppgav 

drygt hälften att de hade varit sexuellt intresserade och de resterande hade inte 

varit sexuellt intresserade. Med tiden hade känslan av sexuell attraktion och 

bekvämligheten under sexuell intimitet minskat (Fallbjörk et al., 2012a) och 

ungefär hälften av kvinnorna skattade sin sexuella tillfredsställelse från 

”ogynnsam” till ”normal” (Manganiello et al., 2010). 

Kvinnorna över 65 år var minst nöjda med sitt sexliv jämfört med de under 65 

år, att erhålla glädje av samlag blev försämrat för tre fjärdedelar av deltagarna 

och lika många upplevde en försämring av sexuell tillfredsställelse. Viljan att 

ha intim kontakt minskade för hälften av kvinnorna, trots att majoriteten 

uppgav att intim kontakt var lika angenämt som innan mastektomin. Att inte 

känna sig lika attraktiv i partnerns ögon som innan mastektomin var det 30 % 

som uppgav (Andrzejczak et al., 2012). Kvinnor som inte hade samma sexuella 

aktivitet som innan mastektomin mådde på grund av det dåligt och kände 

skuld, de ansåg att de borde varit lyckliga som överlevt bröstcancer istället för 

att se de negativa effekterna (Fallbjörk et al., 2012b). 

Emotionell funktion var något som påverkades negativt hos kvinnorna som 

genomgått mastektomi (Engel et al., 2004). Det psykologiska välbefinnandet 

var det som kvinnorna uppgav som påverkade deras livskvalitet mest negativt 

(Chae & Seo, 2010).  

5.4 Resultatsammanfattning  
Efter en mastektomi påverkades kvinnornas livskvalitet både fysiskt, psykiskt 

och socialt. Den psykiska påverkan på livskvalitén berörde kvinnorna i störst 

utsträckning, där bland annat kroppsuppfattning, kvinnlighet och sexualitet var 

det som inverkade på kvinnornas livskvalitet mest. Trots det kunde de se sig 

själva som värdefulla kvinnor och självkänslan hade inte förändrats. 

Kroppsuppfattningen var något som förbättrades med tiden. I den sociala 

påverkan på livskvalitén var partnerrelationer i fokus och det som framkom var 

att det fanns variationer i hur relationen påverkades efter mastektomin. Även 

den fysiska påverkan på livskvalitén berördes, men inte i samma utsträckning 

som de psykiska och sociala.  

6. DISKUSSION   
6.1 Metoddiskussion  
Arbetet var en litteraturstudie där en systematisk sökning genomfördes. 

Sökningarna genomfördes i databaserna Cinahl, Medline och PsykINFO som 

alla tre omfattar omvårdnad på olika sätt (Forsberg & Wengström, 2013). 

Eftersom alla tre databaser har omvårdnadsfokus stärker det trovärdigheten då 

chansen att finna relevanta artiklar ökar (Henricson, 2012). För att finna rätt 

sökord översattes de svenska sökorden till engelska med hjälp av Svenska 

MeSH, sedan användes respektive databas ämnesordslista för att identifiera rätt 

ämnesord till varje databas. Ämnesorden kombinerades med boolesk 

sökoperator ”AND” vilket ökar träffsäkerheten (Kristensson, 2014). Påverkan 

fanns inte med i syftet och därför inte som sökord, det hade troligtvis lett till ett 

för smalt resultat av sökningen. För att få tillräckligt med artiklar men ändå 

aktuell forskning valdes tidsbegränsning från publiceringsdatum till tio år. En 
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annan begränsning som användes var ”english language”. Trots begränsningen 

till engelska språket fanns det svårigheter med översättning och feltolkning kan 

ha skett eftersom engelska inte är författarnas modersmål. Författarna anser att 

inklusions– och exklusionskriterierna var tydligt beskriva. En svaghet i arbetet 

var när författarna vid urvalet exkluderade artiklar där deltagarna även var 

män, de artiklarna kunde användas om resultatet var tydligt presenterat i 

grupper där män och kvinnor kunde urskiljas. Urval, sammanställning av 

analys och kvalitetsgranskning gjorde författarna tillsammans vilket ökar 

arbetets reliabilitet (Henricson, 2012). De två artiklarna som värderades som 

låg kvalitet vid kvalitetsgranskningen valdes att inkluderas i arbetet. En av 

artiklarna innehöll mycket resultat som svarade mot syftet i arbetet. Deltagarna 

delades in i tre grupper efter ålder vilket tillförde nytt resultat av värde för 

studien, då skillnader och likheter beroende på ålder framkom. Den andra 

artikeln styrkte redan funnet resultat och bidrog även till nytt resultat. Två 

andra artiklar hade samma första författare och ena studiens population baseras 

på den tidigare studiens slutliga studiegrupp. Studierna hade dock olika design 

och olika syfte, författarna anser därför att det inte borde påverka resultatet.  

Arbetet baserades på åtta vetenskapliga artiklar vilket författarna tycker är i 

minsta laget och anser därför att det kan vara en svaghet. Författarna anser att 

det borde finnas flera användbara vetenskapliga artiklar inom området, därför 

uppstår tanken att artiklar kan ha missats vid sökningen genom att fel sökord 

användes trots att provsökningar genomförts tidigare med andra sökord. 

Artiklarna som användes var publicerade i flera delar av världen, Europa, 

Asien samt Nord- och Sydamerika, det är intressant och kan ge en bredare bild 

av kvinnornas livskvalitet. Stora delar av resultatet, framförallt det som 

handlade om kroppsuppfattning och sexualitet var svårt att placera under rätt 

kategori eftersom det kunde tolkas på flera sätt. Författarna placerade allt 

resultat som innefattade känslor, upplevelser och uppfattningar av 

kroppsuppfattning och sexualitet under kategorin ”Psykisk påverkan på 

livskvalitén” efter diskussion. Under hela arbetets gång har författarna försökt 

att förhålla sig objektiva och ibland krävdes påminnelse. Under arbetets gång 

har både handledare och studiekamrater läst innehållet, en bidragande faktor 

till att öka arbetets trovärdighet och pålitlighet (Henricson, 2012).  

6.2 Resultatdiskussion  
Resultatet visade att kvinnor som genomgått mastektomi till följd av 

bröstcancer påverkades i sin livskvalitet både fysiskt, psykiskt och socialt i 

olika grad. Resultatet presenterades ur ett kvinnligt perspektiv då syftet var att 

beskriva kvinnors livskvalitet efter mastektomi vid bröstcancer. Författarna 

tycker att det är viktigt att sjuksköterskan ser personen som en individ och inte 

ta för givet att patienten vill uppfattas som en kvinna trots det biologiska könet. 

Psykisk påverkan är vanligt förekommande eftersom bröstcancer innebär ett 

psykiskt trauma och problematik kring utseende och kvinnlighet uppstår. En 

förändrad kroppsuppfattning påverkar ofta tankar, känslor och sättet att vara 

(Myklebust Sørensen & Almås, 2011). Resultatet visade att psykisk påverkan 

förekom då funderingar kring utseende och kvinnlighet framkom. En stor del 

av resultatet handlade om kvinnornas upplevelse av att se på sig själva, sin 

kvinnlighet och kroppsuppfattning. Kroppsuppfattning är en subjektiv 

upplevelse av den egna kroppen som fastställs genom självobservation och 
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genom att uppfatta andras reaktioner, antingen upplevs tillfredsställelse eller 

missnöje (Falk Dahl, Reinertsen, Nesvold, Fosså & Dahl, 2010). Att uppleva 

sig själv som en halv kvinna och att se sin kropp förändras efter mastektomin 

var psykiskt påfrestande för kvinnorna. Hur personen upplever sig själv är 

beroende av hur stor förändringen i synen på den egna kroppen är, 

kroppsförändringar kan alltså inverka på livskvaliteten (Schjølberg, 2003). För 

att uppnå personcentrerad omvårdnad måste sjuksköterskan stödja personen till 

att känna sig som en fullvärdig människa. Omvårdnadens innehåll måste 

anpassas efter personens behov. Till exempel stödja personen i upplevelsen av 

att känna sig halv och inte tycka om sig själv (Edvardsson, 2010). Gjertsen 

(2003) menar att bröstet alltid har varit en symbol för kvinnligheten. En del av 

kvinnorna ansåg att bröstet var en könsneutral del av kroppen. Skaparna av 

arbetet tror att samhället och media är en bidragande orsak till att brösten är 

starkt förknippade med kvinnlighet, då brösten ofta framhävs i media. Något 

som glädjer författarna är att det framkom att kvinnligheten även bestod av 

bland annat personliga egenskaper och inte bara brösten. Kroppsuppfattningen 

hos kvinnorna blev med tiden förbättrad. Författarna tror att det kan bero på att 

den drabbade anpassar sig till den nya situationen som uppstår vid 

mastektomin. Skaparna av arbetet tror även att kvinnornas anpassning till 

situationen är individuell och sker i olika takt. Därför bör sjuksköterskan utgå 

ifrån ett personcentrerat synsätt vid mötet med patienten (Edvardsson, 2010). 

Gjertsen (2003) menar att det är viktigt att personen får tid till att vänja sig vid 

sin nya kropp. Trots att kvinnligheten påverkades framkom det att självkänslan 

inte hade påverkats, det var ett resultat som förvånade. Författarna tror att 

självkänslan påverkas av bland annat kroppsuppfattning, därför var ett 

förväntat resultat att självkänslan skulle påverkas hos kvinnorna. Schjølberg 

(2003) menar att kroppsuppfattningen är betydelsefull för självkänslan. 

En annan central del i studiens resultat var kvinnornas sexualitet. Det är känt 

att mastektomi kan ha en inverkan på sexuella relationer. Sexualiteten har en 

central betydelse för en persons känsla av självuppfattning och sin livskvalitet 

(Sheppard & Ely, 2008). Under intim kontakt förekom det att de täckte sina 

kroppar samt att glädjen av samlag minskade. Den minskade glädjen av samlag 

som beskrevs tycker författarna var tråkigt, en fråga som uppkom var om 

kvinnorna hade samlag bara för att behaga partnern. När en kvinna känner sig 

mindre attraktiv och bara har ett bröst är det inte ovanligt att sexuella problem 

uppstår (Gjertsen, 2003). För skaparna av arbetet var det inte någon 

överraskning att sexualiteten påverkades negativt eftersom kvinnlighet och 

kroppsuppfattning påverkades efter mastektomin. Författarna anser att 

sexualiteten och uppfattningen av sig själv och sin kropp påverkas av varandra. 

Det styrks även av Borg (2003) där det framkommer att en förändrad sexualitet 

på grund av sjukdom kan påverkas av självbilden. Ett resultat som förvånade 

var att bekvämligheten under sexuell intimitet försämrades över tid, trots att 

kroppsuppfattningen förbättrades. En möjlig orsak till den försämrade 

bekvämligheten under sexuell intimitet tror författarna kan vara att första 

undersökningstillfället var tätt inpå då kvinnorna genomgått mastektomin. 

Fram till nästa undersökningstillfälle hade kvinnorna möjligtvis hunnit 

reflektera över det och känt att de inte var nöjda med bekvämligheten. Något 

skaparna av arbetet reagerade på var de kvinnor som kände skuld på grund av 

att de inte hade samma sexuella aktivitet som innan mastektomin. Författarna 

anser att kvinnorna inte ska behöva känna någon skuld för minskad sexuell 
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aktivitet. Rasmusson (2011) menar att problem i relationer kan uppstå då det 

sexuella samlivet inte fungerar under en längre tid.  

Stöd från partnern ansåg kvinnorna med bröstcancer var av betydelse. 

Bröstcancer har en psykosocial inverkan på livskvalitén (Giardini et al. 2013). 

Kvinnorna som upplevde mastektomin som ”ingen stor sak” levde i en relation 

och bland kvinnorna som menade att ”mastektomi innebar att förlora sig själv” 

var det bara en som levde i en relation. Något annat som framkom var att en 

högre hälsorelaterad livskvalité finns hos kvinnorna som levde i en relation 

jämfört med de som var ensamstående. Det var ett resultat som inte förvånade 

då författarna tror att partnern utgör ett stort socialt stöd i vardagen och 

förbättrar kvinnornas självkänsla. Att ha någon att dela glädje och sorg med, 

kunna diskutera med och få stöd från är exempel på faktorer som författarna 

tror är viktiga i kvinnornas situation. Eftersom alla personers sociala nätverk 

ser olika ut är det viktigt för sjuksköterskan att ha personen och hennes 

situation i centrum för att kunna utgå från personcentrerad omvårdnad 

(Edvardsson, 2010). Personcentrerad omvårdnad handlar inte bara om 

individen utan även om det sociala sammanhang hen befinner sig i, exempelvis 

de närstående runt omkring som också kan påverkas (SSF, 2010). Det sociala 

nätverket och stöd från närstående är av betydelse för hur personen hanterar 

situationen (Reitan, 2003b). Argumentation med sin partner ökade något efter 

mastektomin. Det tror författarna kan bero på omställningen som sker i 

relationen då sjukdom och behandling kan vara påfrestande för både den 

drabbade och de närstående. Reitan (2003a) menar också att cancer är en 

sjukdom som även påverkar de närstående. Den förändrade 

kroppsuppfattningen kan även påverka förhållandet till de närstående 

(Schjølberg, 2003). Det kan även bero på frustration hos båda parter då 

framtiden kan vara oviss och ses som skämmande. Cancersjukdom skapar ofta 

oro under många år framöver, osäkerhet kring sjukdomen om den ska komma 

tillbaka eller inte är exempel på det. Relationen till andra människor påverkas 

av bröstcancer och dess behandling (Myklebust Sørensen och Almås, 2011). 

En fundering som uppkom under arbetets gång var om det inte fanns något som 

påverkade kvinnorna positivt efter att ha överlevt bröstcancer och dess 

behandling. Något som författarna tänkte på var om livet uppskattas på ett 

annat sätt, om personerna runt omkring uppskattas mer och om livet levs 

annorlunda. Bruun Lorentsen och Grov (2011) beskriver att anknytning till 

andra kan bli starkare, att människan växer och sätter värde på sitt liv. 

Det är viktigt att möta personen utifrån deras situation och olika behov, som 

sjuksköterska bör vi därför arbeta utifrån en personcentrerad omvårdnad som 

sätter individen i centrum (Edvardsson, 2010). Eftersom situationen är 

individuell måste bland annat personens kroppsliga och sociala konsekvenser 

av sjukdomen beaktas (Reitan, 2003a).  

6.3 Kliniska implikationer  
Litteraturstudien kan främst användas som ett stöd för sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete, men kan även nyttjas av annan omvårdnadspersonal för att 

få en ökad förståelse för kvinnornas känslor i situationen. Att ha en förståelse 

för kvinnornas livskvalitet är en förutsättning för att kunna vägleda och stödja 

dem individuellt. Studien kan även läsas av närstående för att de ska få en 

utökad förståelse och kunna stödja den drabbade kvinnan.  
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Vidare forskning behövs för att få en djupare förståelse för kvinnorna, då det 

idag främst finns kvantitativa studier inom området. Studier där populationen 

endast är kvinnor som genomgått mastektomi är få. Forskningen som tar upp 

oro, ångest och depression i samband med mastektomi behöver utvecklas, även 

hur relationer till barn och vänner påverkas.  

7. SLUTSATS  
I resultatet framkom det att kvinnornas livskvalitet påverkades på olika sätt och 

i olika grad efter en mastektomi. Överlevnaden vid bröstcancer ökar, vilket 

leder till att fler kvinnor kommer att leva med konsekvenserna av mastektomi. 

Möjligheten att träffa kvinnorna i vården ökar vilket ställer krav på kunskap 

hos sjuksköterskan för att kunna stödja och vägleda kvinnorna individuellt.  
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Författare Artikelns 

titel, tidskrift, land  

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Andrzejczak, E., Markocka – 

Maczka, K. & Lewandowski, 

A. (2012). Partner relationships 

after mastectomy in women not 

offered breast reconstruction. 

Psycho-Oncology, 22(7), 1653-

1657. doi 10.1002/pon.3197 

  

Polen. 

Syftet med studien var 

att utvärdera i vilken 

grad kvinnor som 

genomgått en 

mastektomi utan 

rekonstruktiv kirurgi 

påverkas negativt i det 

psykiska tillståndet.   

 

 

Metod/design: Kvantitativ, 

tvärsnittsstudie.  

Population: Kvinnor som 

genomgått mastektomi på grund 

av bröstcancer som var 

öppenvårds patienter i 

rehabiliteringscenter för onkologi.     

Inklusionskriterier: Gift eller i 

ett förhållande. 

Exklusionskriterier: 

Efterföljande rekonstruktion.   

Urvalsförfarande: Framgår ej  

Urval: Framgår ej  

Slutlig studiegrupp: 60 kvinnor, 

medelåldern var 57,9 år. 

Datainsamlingsmetod:  

Kvinnrona delades in i 

åldersgrupper. Kvinnorna fick 

fylla i frågeformulär om 

äktenskaps lycka som innehåll 

kvinnornas känslor om deras 

uppfattning av kroppen, sin 

självbild, sin bedömning av 

partnerskapliga relationer och 

intim kontakt efter operationen.    

Analysmetod: Framgår ej 

Studiens styrkor: 

Kvinnorna indelade i tre 

grupper efter ålder, lätt 

att jämföra. Tydlig 

beskriven population.  

Studiens svagheter: 

Urvalsförfarande, urval 

och analysmetod finns 

inte beskrivet.   

De flesta kvinnorna upplevde ingen 

förändring av självkänslan. 80 % av de i 

åldrarna 34-49 år täckte kroppen vid intima 

situationer och 58 % av de över 65 år gjorde 

det. 77 % av deltagarna upplevde en 

försämring i förmåga att härleda glädje av 

sexuell aktivitet och 71 % av kvinnorna 

minskade den sexuella aktiviteten. Bara 

hälften av de över 65 år tyckte om att se sig 

själv i spegeln efter mastektomin medan 70 

% av de i åldern 34-49 år gjorde det. Av 

kvinnorna uppgav 66 % att mastektomin inte 

hade någon betydande inverkan på deras 

partnerrelation och 33 % uppgav en påverkan 

på partnerrelationen, 58 % av de över 65 år 

uppgav det. 30 % av kvinnorna 

argumenterade oftare med sin partner efter 

kirurgin. 69 % av kvinnorna uppfattade ingen 

skillnad i den egna attraktionskraften och 30 

% kände sig inte attraktiva i partnerns ögon. 

Att prata om välbefinnandet med partnern 

var vanligare ju yngre kvinnorna var. 31 % 

upplevde försämrat välbefinnande efter 

mastektomin. 

Viljan att ha intim kontakt försämrades. 

Minskad sexuell aktivitet uppgav 76 % i 

åldrarna 50-65 år, 67 % över 65 år och 60 % 

i åldern 34-49 år. 71 % av kvinnorna 

upplevde en försämrad tillfredsställelse i sitt 

sexliv. 

 

 

 



 

  

 

 

 

Författare 

Artikelns titel, tidskrift, 

Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Chae, YR. & Seo, K. (2010). 

Health-related quality of life in 

women with breast cancer in 

korea: Do sociodemographic 

characteristics and time since 

diagnosis make a difference? 

Oncology Nursing Forum, 

37(4), 295-303. doi: 

10.1188/10.ONF.E295-E303 

Korea. 

Syftet var att beskriva 

huruvida nivåer av 

hälsorelaterade 

livskvalitet (HRQOL) 

skiljer sig med 

sociodemografiska 

egenskaper och tiden 

sedan 

bröstcancerdiagnos hos 

kvinnor i Korea. 

Design/metod: Kvantitativ, tvärsnittsstudie. 

Population: Kvinnor med bröstcancer som 

besökte en öppenvårdsmottagning. 

Inklusionskriterier: Genomgått mastektomi. 

Exklusionskriterier: 30 år eller yngre, 61 år eller 

äldre. 

Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval. 

Urval: 260 kvinnor rekryterades vid en 

öppenvårdsmottagning. 9 kvinnor var yngre än 30 

år eller äldre än 61 år och exkluderades därför. 7 

kvinnor exkluderades sedan på grund av uppgifter 

som saknades.  

Slutlig studiegrupp: 244 kvinnor i åldrarna 31-

60 år. 

Datainsamlingsmetod: Deltagarna fick svara på 

ett frågeformulär som handlade om 

sociodemografiska egenskaper. Sedan fick de 

även svara på en enkät ”quality of life scale” som 

handlade om hälsorelaterad livskvalité. 

Analysmetod: Statistisk analys. 

Studiens styrkor: 

Tydlig population. 

Litet bortfall som är 

tydligt beskrivet. 

Analysmetod 

beskriven. 

Studiens svagheter: 

Bekvämlighetsurval.  

Deltagare som var i ett 

äktenskap hade högre 

hälsorelaterad livskvalité än de 

som levde ensamma. De som 

var arbetslösa hade lägre fysiskt 

välbefinnande än de som hade 

en anställning. Även de som 

hade låg utbildningsnivå eller 

dålig ekonomi hade lågt fysiskt 

välbefinnande. Ekonomiska 

välfärden blev bättre med tiden. 

Mindre än 1 år efter diagnosen 

hade majoriteten av kvinnorna 

en dålig hälsorelaterad 

livskvalité. Däremot mer än 1 

år efter diagnosen hade de en 

högre hälsorelaterad livskvalité. 

Psykologiska välbefinnandet 

påverkades negativt av 

mastektomin. Hög ålder var 

kopplat till lägre hälsorelaterad 

livskvalitet.  



 

  

 

 

Författare 

Artikelns titel, tidskrift, 

Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Engel, J., Kerr, J., Schlesinger-

Raab, A., Sauer, H. & Hölzel, 

D. (2004). Quality of life 

following breast-conserving 

therapy or mastectomy: Results 

of a 5-year prospective study. 

The Breast Journal, 10(3), 223-

231.  

Tyskland. 

Syftet med studien var 

att utvärdera 

vårdresultat hos 

patienter som får 

rutinsjukvård i 

München-regionen, i 

syfte att upprätthålla 

kvalitetssäkring.  

Design/metod: Kvantitativ, prospektiv kohort 

studie. 

Population: Patienter med bröstcancer. 

Inklusionskriterier: Operation (mastektomi eller 

bröstbevarande kirurgi) mellan åren 1996-1998.  

Exklusionskriterier: Ej kunna läsa tyska. 

Urvalsförfarande: Framgår ej 

Urval: 1131 patienter fick frågeformulär 

hemskickat. 990 svarade. Första året så 

analyserades 852 frågeformulär, andra året 769, 

tredje året 492, fjärde året 475 och femte året 257.  

Slutlig studiegrupp: 990 kvinnor. 

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär som 

bestod av tre delar skickades ut flertalet gånger 

med jämna mellanrum till deltagarna i studien, 

första skickades 6 månader efter att de fått sin 

diagnos. Den första delen handlade om 

behandling, läkemedel och eftervård. Den andra 

om att utvärdera sin livskvalitet genom att 

besvara frågor i ”European organization for 

research and treatment of cancer” som är ett 

verktyg för att värdera livskvalité. Den tredje 

delen handlade om civilstånd, sjukförsäkring, 

sysselsättning och utbildning.  

Analysmetod: Statistisk analys. 

Studiens styrkor: 

Datainsamlingsmetod

en är tydligt 

beskriven. 

Analysmetod 

beskriven. 

Studiens svagheter: 

Urvalsförfarande är 

otydligt. Stor och 

otydlig population. 

Bortfall som inte är 

beskrivet.  

Kvinnorna som genomgått en 

mastektomi uppgav sämre 

livskvalité efter mastektomin. 

Kroppsuppfattning blev 

försämrat efter mastektomin. 

Oavsett ålder sker förändringar 

i kroppsuppfattningen. 

Emotionell funktion påverkades 

negativt. Kvinnornas framtida 

hälsa förbättrades med tiden. 

Partnerrelationen försämrades 

över tid. Sexuell aktivitet 

påverkas negativt efter en 

mastektomi. Social funktion 

och ekonomin påverkades 

negativt. Sämre fysisk funktion 

efter mastektomin framkom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Författare Artikelns 

titel, tidskrift, land  

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Fallbjörk, U., Rasmussen, 

B.H., Karlsson, S. & 

Salander, P. (2012a). 

Aspects of body image after 

mastectomy due to breast 

cancer – A two-year follow-

up study. European Journal 

of Oncology Nursing. 17(3), 

340-345. doi 

10.1016/j.ejon.2012.09.002 

 

Sverige.   

Syftet med studien 

var att undersöka 

aspekter av 

kroppsuppfattning 

efter mastektomi på 

grund av bröstcancer.  

 

Metod/Design: Kvantitativ, prospektiv 

studie.    

Population: Kvinnor med bröstcancer som 

rekryterades vid onkologiskt centrum i 

Umeå. 

Inklusionskriterier: Genomgått mastektomi 

mellan november 2006 och oktober 2007.     

Exklusionskriterier: Framgår ej  

Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval.  

Urval: Från tidigare studie fanns 104 

kvinnor, 9 av dem hade dött så frågeformulär 

skickades till 95 kvinnor. 81 av dem svarade. 

5 uteslöts på grund av att data saknades 

internt.   

Slutlig studiegrupp: 81 kvinnor.  

Datainsamlingsmetod: Data samlades in vid 

två tillfällen. Första var 10 månader efter 

mastektomin och andra var 2 år och 10 

månader efter. Frågeformulär ”Life after 

mastektomy” (LAM), som består av fyra 

delar. Fösta handlar om Sociografiska frågor 

och behandlings relaterade frågor, andra 

undersöker sexuellt intresse, aktivitet och 

njutning. Tredje delen, användes inte i 

studien, men handlar om vem eller vad som 

påverkat beslutet om rekonstruktion. Fjärde 

delen handlar om kroppen.    

Analysmetod: Statistisk analys.   

Studiens styrkor: 

Tydligt urval, 

bortfall väl 

redovisat. Relevant 

datainsamlingsmeto

d. Analysmetod 

beskriven.  

Studiens 

svagheter: Relativt 

stort externt 

bortfall. 

Exklusionskriterier 

ej redovisade. 

Bekvämlighetsurval

. 

Kroppsuppfattningen hos 

kvinnorna har förändrats i en 

positiv riktning två år efter 

mastektomin. Generellt har 

känslorna av sexuellt 

intresse minskat och 

kvinnorna känner sig mindre 

bekväma i sexuella 

intimiteter. Den sexuella 

attraktiviteten minskades. 37 

% hade inte varit 

intresserade av sex och 57 % 

hade varit intresserade av det 

under en fyra veckors period 

2 år och 10 månader efter 

mastektomin. 43 % hade inte 

varit sexuellt aktiva medan 

57 % hade varit sexuellt 

aktiva under en fyra veckors 

period 2 år och 10 månader 

efter mastektomin.  
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Sverige.    

 

Syftet med studien 

var att beskriva hur 

kvinnor som har 

förlorat ett bröst på 

grund av 

bröstcancer berättar 

inverkan på deras 

liv och i detta 

sammanhang för att 

förstå deras 

reflektioner  

på 

bröstrekonstruktion.  

Metod/design: Kvalitativ, intervjustudie.  

Population: Kvinnor med bröstcancer. 

Inklusionskriterier: Genomgått mastektomi. 

Exklusionskriterier: Framgår ej 

Urvalsförfarande: Strategiskt urval från 

tidigare populationsbaserad studie.  

Urval: 71 deltagare från tidigare studie som 

svarat att de ville delta, efter strategiskt urval 

var 16 deltagare kvar. 1 deltagare gav ej 

samtycke.  

Slutlig studiegrupp: 15 kvinnor.  

Datainsamlingsmetod: Ostrukturerad Intervju, 

inleds med samma fråga till alla deltagare sedan 

användes följdfrågor för att styra in deltagarna 

på vissa teman. Intervjuerna ljudinspelades.     

Analysmetod: Först utfördes transkribering, 

Sedan validerades materialet och avslutningsvis 

gjordes en tematisk analys.   

Studiens styrkor: 

Litet bortfall. Tydlig 

analysdel. Flera 

perspektiv då 

samtliga författare 

har läst samtliga 

intervjuer och efter 

det sammanställt. 

Stor bredd på 

resultatet. 

Studiens svagheter: 

Inga exklusions 

kriterier beskrivet.  

En kvinna beskrev mastektomin som 

”No big deal”, rekonstruktion var inget 

att tänka på. Medan en annan kvinna 

beskrev mastektomin som en förlust av 

sig själv och ett hot mot kvinnligheten 

och sexualiteten. Rekonstruktion ansågs 

som avgörande för att återuppta 

kvinnligheten igen. Operationssåret var 

jobbigt att behöva dölja, men med tiden 

blev det mindre problematiskt. Efter 

mastektomin blev valet av kläder 

begränsat. Att förlora sig själv efter 

mastektomin framkom.  Vissa platser 

undveks på grund av blickar från andra. 

Att byta om i allmänna 

omklädningsrum blev med tiden lättare. 

Kvinnligheten består utav flera delar, 

inte bara brösten. Vissa kvinnor såg 

bröstet som en könsneutral del och 

andra inte. Förändringar i 

partnerrelation förekom. För vissa 

kvinnor hade den sexuella relationen 

inte ändrats. Skuld uppkom i samband 

med minskad sexuell aktivitet. 



 

  

 

 

Författare 

Artikelns titel, tidskrift, 

Land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Ganz, P.A,. Kwan, L., 

Stanton, A.L., Krupnick, J.L., 

Rowland, J.H., Meyerowitz, 

B.E., Bower, J.E. & Belin, 

T.R. (2004). Quality of life at 

the end of primary treatment 

of breast cancer: First results 

from the moving beyind 

cancer randomized trial. 

Journal of the National 

Cancer Institute, 96(5), 376-

387. doi: 10.1093/jnci/djh060 

USA.  

Den här artikeln 

fokuserar på 

jämförelser mellan 

livskvalitétsresultat, 

sexuell funktion 

och symtom. 

Design/metod: Kvantitativ, kohort studie. 

Population: Patienter med bröstcancer som 

genomgått kirurgi den senaste månaden.  

Inklusionskriterier: Cancer stadium 1 eller 2. 

Kirurgi var den inledande behandlingen. Redan 

genomgått eller skulle genomgå rekonstruktiv 

kirurgi.  

Exklusionskriterier: Tidigare cancerdiagnos. 

Metastaserad cancer vid diagnostidpunkt. Icke 

inovasiv bröstcancer. Inflammatorisk 

bröstcancer. Planerade användning av 

neoadjuvant kemoterapi eller hög dos 

kemoterapi. Komplikationer under operation. 

Allvarlig psykisk, fysisk eller kognitiv sjukdom. 

Inte behärskade engelska, muntligt och 

skriftligt. Deltagande i annan studie om 

livskvalité.  

Urvalsförfarande: Konsekutivt urval. 

Urval: Onkologläkare rekryterade patienter till 

studien. Från början 2242 patienter. 928 valdes 

bort utifrån exlusionkriterierna. 756 patienter 

tackade nej. 

Slutlig studiegrupp: 558 kvinnor. 

Datainsamlingsmetod: Deltagarna fick fylla i 

olika frågeformulär. ”SF-36” som var uppdelad 

i två olika delar, en handlar om fysisk hälsa och 

den andra och mental hälsa. ”The center for 

epidemiologic studies-depression scale” (CES-

D) mäter depressiva symtom. ”The revised 

dyadic adjustment scale” (RDAS) mäter 

kvalitén på partnerrelationer. ”The breast cancer 

prevention trial” (BCPT) är en checklista där 

deltagarna fick fylla i vilka symtom de upplevt. 

Analysmetod: 

Statistisk analys. 

Studiens styrkor: 

Tydligt beskriven 

population. Stor 

studiegrupp. Tydligt 

beskriven 

datainsamling. 

Studiens svagheter 

Stort externt bortfall.  

Inget tydligt syfte.  

Patienter som gjort en mastektomi hade 

lägre poäng på en enkät som handlade 

om hälsa i åtta olika kategorier jämfört 

med patienter som gjort annan 

behandling. De hade lägre poäng på 

delarna som handlade om fysisk 

funktion, smärta och sin fysiska roll. 

Kvinnor som genomgått mastektomi 

hade bättre relation än de som 

genomgått annan typ av kirurgi. Efter 

mastektomin påverkades kvinnorna av 

minskad armrörelse.  
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breast cancer patients 
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European Journal of 

Oncology Nursing,15 (2), 

167-172. doi 
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Brasilien.  

Syftet med 

studien var att 

utvärdera den 

sexuella 

funktionen hos 

bröstcancer 

patienter efter 

mastektomi och 

association med 

deras 

livskvalitet, de 

personliga 

egenskaperna 

hos kvinnor och 

deras partners, 

bröstrekonstrukt

ion,  

cancerstadie och 

adjuvanta 

behandlingar.  

 

 

Metod/design: Kvantitativ, 

tvärsnittsstudie. 

Population: Kvinnor med bröstcancer 

som genomgått mastektomi.  

Inklusionskriterier: Avslutat adjuvant 

behandling. Befinner sig mellan första 

och andra året efter mastektomi och 

kunna kommunicera.  

Exklusionskriterier: Metastaserande 

cancer.  

Urvalsförfarande: Bekvämlighets 

urval.  

Urval: Brev skickades hem till de 142 

kvinnor som befanns sig på en 

avdelning vid ett visst tillfälle. 100 gav 

samtycke. 15 hade avlidit, 25 svarade 

inte och 2 exkluderades på grund av 

kriterier.  

Slutlig studiegrupp: 100 kvinnor 

Datainsamlingsmetod: Kvinnorna 

svarade på två frågeformulär. ”Medical 

outcomes study 36-item short-form 

health survey” (SF-36), som mäter 

livskvalitet. ”Sexuality quotient – 

female version” (SQ-F), som mäter 

sexuell tillfredsställelse.  

Analysmetod: Statistisk analys.  

Studiens 

styrkor: Tydliga 

kriterier. Tydlig 

beskrivet urval, 

datainsamlingsme

tod och 

analysmetod. 

Bortfall tydligt 

beskrivet. 

Studiens 

svagheter: 

Relativt stort 

externt bortfall. 

Bekvämlighetsurv

al.   

De kvinnor som upplevde bra 

sexuell intimitet upplevde också 

bra hälsa. Kvinnor med hög 

utbildningsnivå hade bättre 

sexuell tillfredsställelse. Hög 

livskvalitet är förknippat med 

hög sexuell tillfredsställelse. Hög 

ålder på partner resulterade i 

sämre sexuelltillfredsställelse. 

Kvinnor som genomgått 

mastektomi hade generellt lägre 

sexuell tillfredsställelse än 

kvinnor som tillexempel gjort 

bröstrekonstruktion.   
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Japan.  

Syfte med studien 

var att fastställa 

om 

hälsorelaterade 

livskvalitets 

skillnader fanns 

mellan  

bröstcancer 

överlevande som 

fick mastektomi 

och de som fick 

bröstbevarande  

behandling.   

Metod/design: Kvantitativ, tvärsnittsstudie.  

Population: Kvinnor med cancerdiagnos 

som besökte en av forskarna inom 

öpprnvården regelbundet.   

Inklusionskriterier: Palpabel tumör på 3 

cm i diameter. Gjort modifierad radikal 

mastektomi eller bröstbevarande kirurgi på 

national sjukhuset ”Shikoku cancer center”.  

Inget återfall inom 5 år från operationen.  

Exklusionskriterier: Primär eller sekundär 

rekonstruktion. 

Urvalsförfarande: Konsekutivt urval. 

Urval: 100 kvinnor som besökte en av 

författarna inom öppenvården regelbundet 

tillfrågades att delta i studien. De fick 

frågeformuläret av författaren de träffade 

och skickade in det med post. 7 kvinnor 

deltog ej.   

Slutlig studiegrupp: 93 kvinnor  

Dataninsamlingsmetod: Kvinnorna fick 

fylla i frågeformulär. ”Functional assesment 

of cancer therapy scale – breast” (FACT-

B), för att bedöma livskvaliten. ”Hospital 

anxiety and depression scale” (HADS) för 

att bedöma psykiskt lidande.     

Analysmetod: Statistisk analys.   

Studiens styrkor: 

Tydliga kriterier. 

Relevanta 

frågeformulär. 

Analysmetod 

beskriven. Tydlig 

population.  

Studiens 

svagheter: Bortfall 

inte redovisat. 

Urvalet otydligt 

beskrivet.  

Desto högre ålder desto sämre 

livskvalitet. Högre utbildning är 

förknippat med högre 

socialt/familjärt välbefinnande. Hög 

utbildning och bättre fysiskt 

välbefinnande och ekonomisk 

välfärd är förknippat. Högt andligt 

välbefinnande och god ekonomisk 

välfärd fanns bland de arbetslösa. 

Sämre fysiskt välbefinnande 

identifierades också hos de 

arbetslösa. Religiösa kvinnor hade 

högre andligt välbefinnande och 

god ekonomisk välfärd jämfört med 

icke-religiösa. Svullen arm var inget 

stort problem för kvinnor som 

genomgått mastektomi. Efter 

mastektomin hade kvinnorna svårt 

att känna sig kvinnliga. Låg känsla 

av attraktivitet efter mastektomin.   

 



 

  

 

 

 


