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Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Vid omfattande 

tumörväxt utförs mastektomi. Hela bröstet inklusive all lymfkörtelvävnad i axillen tas bort. 

Att få beskedet om att bröstet skall tas bort är en chock och upplevs av många som en livskris. 

Brösten är en central del i både det fysiska och det psykiska jaget hos de flesta kvinnor. 

Syfte: Att beskriva upplevelse hos kvinnor i fertil ålder som har genomgått mastektomi. 

Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på elva artiklar med kvalitativ ansats. Resultat: 

I resultatet framkom fem teman: Inverkan på kroppsuppfattning, förändringar i sexuella 

livet, inverkan på psykiska tillstånd, behov av stöd för att bidra till bra livskvalitet och 

positiva upplevelser efter cancerbehandlingar. Kvinnor som genomgått mastektomi 

upplevde negativa förändringar i sin kroppsuppfattning som påverkade flera aspekter i livet 

såsom sexualitet, partnerskap, föräldraskap och relationer i arbetslivet. Kliniska 

implikationer: Sjuksköterskans lyhördhet till kvinnor och förståelse av deras kroppsliga och 

psykosociala förändringar är förutsättningarna för att lindra kvinnornas lidande och främja 

välbefinnande trots bröstcancersjukdomen och mastektomin. 
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Background: Breast cancer is the most common cancer among women. At extensive 

tumor growth a mastectomy is performed. The entire breast including all the lymph node 

tissue in in the armpit is removed. Getting the news that the breast has to be removed is a 

shock and is perceived by many as a life crisis. The breasts are a central part of both the 

physical and the mental self of most women. Aim: To describe women of reproductive age 

experience of having undergone mastectomy. Methods: A qualitative literature study based 

on eleven articles with qualitative approach was made. Results: The result shows five 

themes: Influence of body image, changes in sexual life, influence on mental conditions, 

the need for assistance to obtain a good quality of life and positive experiences after 

cancer treatments. Women who underwent mastectomy experienced negative changes in 

their body image that affected many aspects of life such as sexuality, partnership, 

parenthood and relationships in their professional life. Clinical implications: The nurse's 

responsiveness to women and understanding of their physical and psychosocial changes 

are prerequisites to alleviate women's suffering and promote well-being in spite of breast 

disease and mastectomy. 
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INLEDNING 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och detta gör att många känner 

någon som har sjukdomen eller har blivit botad från den alternativt avlidit på grund av den. 

Nya metoder för diagnos och behandling av bröstcancer ger större möjligheter att 

diagnostisera sjukdomen på ett tidigt stadium  och att kunna ge varje patient individuellt 

utformad bröstcancerbehandling. Vid bröstcancer genomförs kirurgisk behandling i 

kombination med adjuvant behandling. Bröstcancerbehandling gör ofta att kvinnans 

kroppsuppfattning förändras vilket orsakar lidande hos den drabbade kvinnan. Det är viktigt 

för sjuksköterskor att kunna sätta sig in i kvinnors upplevelser efter mastektomi för att få 

ökad förståelse för den drabbade kvinnan och för att kunna ge stöd och lindra lidande. I detta 

examensarbete används litteraturstudie som metod för att få ökad kunskap om hur kvinnor i 

fertil ålder har upplevt efter mastektomi. 

BAKGRUND 

Bröstcancer  

Bröstcancer är den vanligaste tumörformen hos kvinnor och utgör 31 % av all cancer som 

drabbar kvinnor. Incidensen för bröstcancer har ökat sedan 1970 (Socialstyrelsen, 2014). 

Totalt ställs omkring 61 000 cancerdiagnoser varje år i Sverige. Av dessa är över 9 000 

bröstcancerdiagnoser. Cirka 20 kvinnor insjuknar varje dag (Nystrand, 2014).  

Cancersjukdom har såsom de flesta andra sjukdomar i hög utsträckning sin grund i samspelet 

mellan genetiska faktorer och olika livsstilsfaktorer. Bröstcancer tillhör tillsammans med 

prostatacancer och tjocktarmscancer de mest förekommande cancerformerna (Bergh, 

Brandberg, Ernberg, Frisell, Furst & Hall 2007). 

Att få beskedet bröstcancer är en omvälvande upplevelse som i ett ögonblick vänder upp och 

ner på tillvaron. Livet sätts på spel och relationer till familjen och vänner riskerar att 

förändras dramatiskt (Bergh et al., 2007 ). Bröstcancer är en livshotande sjukdom och 

associeras ofta med en kamp mellan liv och död. Upplevelsen av att ha drabbats av 

bröstcancer skapar sårbarhet och djup förtvivlan hos kvinnan. I samband med 
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bröstcancersbesked upplever kvinnan en övergång från hälsa till sjukdom och kanske död 

(Shaw et al., 2007; Sandberg, 2012 ). 

Riskfaktorer 

Flera faktorer har betydelse för  bröstcancers uppkomst, såsom arvsanlag, hormonella 

faktorer, livsstil och joniserande strålning (Bergh et al., 2007; Hatschek, 2013). 80 % av 

kvinnor som drabbas av bröstcancer gör det på grund av genetiska förändringar, till exempel 

mutationer i gener som kan ärvas från generation till generation (Underhill & Dickerson, 

2011). 

Förändring av det kvinnliga könshormonet östrogen kan ha betydelse för uppkomsten av 

bröstcancer och risken är något större för kvinnor som får sin första menstruation tidigt eller 

för dem som kommer in i menopaus sent i livet. Långvarig behandling med östrogen vid 

klimakteriebesvär medför en ökad risk för bröstcancer (Hatschek, 2013). Även barnlöshet 

och första graviditet senare i livet är risker för bröstcancer (Bergh et al., 2007; Hatschek, 

2013). Livsstil, miljö, övervikt, fetma, kost och alkoholkonsumtion inverkar på 

sannolikheten av att få bröstcancer (Bergh et al., 2007; Hatschek, 2013). Studier visar att 

exempelvis flygvärdinnor är en yrkesgrupp som utsätts för joniserande strålning under 

arbetet och därför har ökad risk att drabbas av hudcancer och bröstcancer (Buja et al,. 2006). 

Diagnostisering 

Bröstcancer ger många gånger inte några tydliga symtom. Därför kan det vara svårt för 

patienten och de anhöriga att acceptera diagnosen. Socialstyrelsen (2007) rekommenderar 

mammografiundersökning för  upptäckt avbröstcancer vartannat år av kvinnor i åldern 40-

74 år. Årligen görs cirka 700 000 mammografiundersökningar (BRO, 2015). Mammografi 

är en  röntgenundersökning av bröstkörteln för att upptäcka bröstcancer så tidigt som möjligt 

(Frisell, Fornander & Ekedahl, 2014).   En kvinna kan själv upptäcka en eller flera 

förändringar i bröstet, exempelvis en knöl, blodblandad vätska, brösthudens förändring 

(apelsinskalshud), bröstvårtans eller brösthudens indragning, eksem och smärta (Frisell et 

al., 2014). Alla förändringar i bröstet skall utredas med så kallad trippeldiagnostik; en 

utredning för bröstcancersundersökning som utförs i tre steg. Det första steget är en klinisk 

undersökning, och det innebär att undersöka bröstets form och färg, känna med händerna på 
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lymfkörtlar och bröst. Det andra steget är en mammografi med ultraljud och i tredje steget 

vävnadsprov med biopsi (tagning av prov från levande kroppsvävnad) (Bergh et al., 2007; 

Sandberg, 2012). 

  Enligt Frisell et al. (2014) delas bröstcancer in i fyra stadier: 

 Stadium I är en tumör med storlek 0–2 cm utan några lymfkörtelmetastaser.    

 Stadium II är en tumör på 2–5 cm med/eller utan lymfkörtelmetastaser.  

 Stadium III har en tumörstorlek > 5 cm med/eller utan lymfkörtelmetastaser. 

 Stadium IV föreligger fjärrmetastaser. I detta stadium har metastaser spridit sig till 

andra organ i kroppen.  

I vissa fall kompletteras undersökningen med magnetisk resonanstomografi/ 

magnetkameraundersökning (MG). Med utredningen är det möjligt att diagnostisera 

bröstcancer hos en kvinna med nästan hundra procents säkerhet (Sandberg, 2012).   

Behandling 

De flesta bröstcancer diagnostiseras på ett tidigt stadium tack vare framgången med 

mammografi. Kvinnor som drabbas av bröstcancer har flera behandlingsalternativ (Weaver, 

2009). Det finns två metoder när det gäller kirurgisk behandling av bröstcancer: kirurgisk 

partiell mastektomi och mastektomi.Vid partiell mastektomi opereras angripen del av bröstet 

bort. Detta kallas för bröstbevarande kirurgi.Bröst bevarande kirurgi  är den vanligaste lokal 

behandling för bröstcancer (Weaver, 2009). Metoden används när tumören inte överstiger 

3-4 cm samt när det inte finns tecken till tumörutbredning utöver en kvadrant av bröstet 

(Ericson & Ericson, 2013). Vid omfattande tumörväxt utförs mastektomi. Hela bröstet 

inklusive all lymfkörtelvävnad i axillen tas då bort. En axilloperation brukar bli förenad med 

postoperativa besvär som svullnad av armen, rörelsesvårighet, smärta, domningar. Dessa 

besvär kan leda till nedsatt arbetsförmåga (Ericson & Ericson, 2013). 

Under bröstcanceroperationen identifieras och analyseras den första lymfkörteln i armhålan 

(portvaktskörteln). Genom att ta ut och analysera denna körtel får man information direkt 

vid operationsbordet om tumören spritt sig eller inte. Är portvaktskörteln frisk , görs inget 

ytterligare ingrepp i axillen. Om det finns metastaser i axillen görs  en axillarutrymning 
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(Sandberg, 2013).  En operation av bröstcancer ses idag som en mindre operation som tar 

ungefär en till två timmar. En operation med direkt bröstrekonstruktion tar,  beroende på 

teknik, mellan fyra och fem timmar ( Jönsson 2009).  

I Sverige genomgår cirka 40 % av kvinnorna med diagnosen bröstcancer en mastektomi. 

Bröstrekonstruktion kan vara ett alternativ för dessa kvinnor (Fallbjörk, Frejeus & 

Rasmussen, 2011). En bröstrekonstruktion kan antingen genomföras direkt vid mastektomi 

eller något år senare. 

Preoperativ vård 

Inför operationen görs provtagningar och undersökningar enligt lokala föreskrifter. Kvinnan 

får besked om tider för fasta och information om duschrutiner (Sandberg, 2013). Beroende 

på val av operationsmetod kan det skilja i vårdtid. Vissa operationer görs polikliniskt medan 

andra operationer  kräver en vårdtid på ett till två dygn. Vid direkt bröstrekonstruktion i 

samband med mastektomi  är vårdtiden ungefär två till fyra dygn ( Weaver, 2009). Det 

operativa ingreppet i samband med rekonstruktionenen av bröstet kan vara förenat med 

besvär då det risk för komplikationer såsom ärrbildning. Detta kan förekomma i upp till 15 

%. Det är därför av största vikt att kvinnan informeras om komplikationerna före operationen 

(Frisell et al., 2014) 

 Postoperativ vård 

Vid en bröstoperation påverkas nerver, intilliggande vävnad, muskler och hud vilket kan 

leda till postoperativ smärta (Caffo m fl., 2003). Efter operationen utvärderas effekten av 

smärtlindring med till exempel VAS- skala (Visual Analog Skala) eller NRS- skala 

(Numeric Rating Scale). En god postoperativ smärtlindring är viktig för patientens 

välbefinnande (Sandberg, 2013) 

I samband med operationen läggs i vissa fall en dräneringsslang som leder bort och tömmer 

såret från sårvätska (Sandberg, 2013). Om kvinnan går hem med dränage informarar 

sjuksköterskan om hur dränaget töms och hur kvinnan mäter vätskan som kommer ur 

dränaget. Dränaget dras på kliniken eller i primärvården. Efter att dränaget dragits bort kan 

vätskeansamling (serom) uppstå. Kvinnan bör informaras om att detta för att vara beredd 

(Sandberg, 2013). 



  5 
 

Efter operationenen, när svaret av  patologisk anatomisk diagnos är färdigt och beslut om 

vidare behandling diskuterats vid en multidisciplinär konferens, kallas kvinnan för återbesök 

(Sandberg, 2009).  Läkaren och sjuksköterskan följer upp kvinnans psykiska och fysiska 

mående, kontrollerar rörligheten i armen samt bedömer såret. Då lämnas också information 

om diagnos,tumörens utbredning och spridning samt om rekommenderad behandling och 

prognos. Vid behov remitteras kvinnan till onkolog.( Sandberg, 2013). Efter operationen 

genomgår patienten adjuvantbehandling med kemo- eller endokrinterapi eller 

strålbehandling samt immunterapi. Sådan behandling minskar risken för lokala recidiv och 

minskar antalet dödsfall i bröstcancer. Vilken behandlingskombination en patient bör få 

bestäms av tumörens prognostiska egenskaper (Frisell et al., 2014).  

Cancersjukdom och bröstförlust har en stor psykologisk inverkan på kvinnan. Stöd från 

kurator och kontakt med tidigare bröstcanceropererade kan vara ett positiv för kvinnans 

tillfrisknande. Efter mastektomin får patienten kostnadsfritt lösa bröstproteser (Frisell et al., 

2014).  

Fertilitet 

En fertil organism är en organism som har förmåga till sexuell fortplantning. Kvinnors fertila 

ålder inträffar oftast mellan 13-50 års ålder. Fertiliteten börjar från kvinnans menarche, 

ungefär vid 12-13 år och mellan 40 och 43 år börjar den bli betydligt nedsatt. Slutligen 

kommer menopaus (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson, 2010). Enligt Rodriguez 

(2013) definieras fertilitet som ett paradoxalt fenomen med inkluderande biologiska och 

psykosociala jaget. Fertilitet kan bli en stressfaktor när graviditeten  är önskvärd och inte 

kan uppnås. Kvinnor med cancerdiagnos som genomgår cytostatika- och strålbehandling  

kan  uppleva osäkerhet om fertiliteten. Osäkerheten kan leda till sorg och en inre kamp 

mellan hopp och hopplöshet (Rodriguez, 2013). I samband med cancerbehandlingen riskerar 

fertila kvinnor att bli sterila, men behandlingen är nödvändig för att effektivt bekämpa 

tumören. Minskad fertilitet, sexuell dysfunktion samt förtidig menopaus skapar oro hos 

kvinnor efter avslutad cancerbehandling (Wright, Coad, Morgan, Stark & Cable, 2014). Det 

är viktigt att vårdgivaren lämnar information angående behandlingens effekter samt 

biverkningar som påverkar sexualiteten och reproduktionsförmågan (Perz, Ussler & Gilbert, 

2014). 
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Kroppsuppfattning 

Kroppsuppfattning innebär en mental bild av kroppsfunktioner och utseende som en 

människa har av sig själv. Den ligger till grund för självbilden under hela livet, därför är det 

viktigt att människan har ett bra förhållande till sin egen kropp för att ha en positiv självbild 

(Reitan & Schølberg 2003). När patienten genomgår olika behandlingar vid cancersjukdom 

förändras oftast kroppsuppfattningen. Att inte kunna lita på sin sjuka kropp innebär känslor 

av osäkerhet och sårbarhet (Lindwall, 2004; Reitan & Schølberg 2003). 

Ett bröst är en symbol för kvinnlighet, sexualitet och moderskap i de flesta kulturer. Därför 

har förlusten av ett bröst stor påverkan på kvinnans kroppsuppfattning, självbild samt 

självförtroende. Den förändrade kroppsbilden kan ändra familjeförhållanden och andra 

sociala relationer. Bröstförlusten kan leda till fysiska, psykiska, sociala och sexuella 

förändringar (Brunet, Sabiston & Burke , 2013). 

Stöd 

Begreppet stöd beskrivs som en process mellan individer som kan underlätta en positiv 

utveckling för individens förmåga att klara utmanande eller stressiga situationer i livet 

(Langford, Bowsher, Maloney & Lillis, 1997). Det finns olika typer av stöd, bland annat 

emotionellt, socialt och professionellt stöd. Emotionellt stöd innebär att ge empati, kärlek 

och att främja en känsla av trygghet och tillhörighet. Känslomässigt stöd beskrivs som 

viktigast för att få positiva upplevelser (Langford, et al., 1997). Professionellt stöd ges direkt 

från personalen medan socialt stöd kräver att någon form av privatrelation behöver 

utvecklas. Ömsesidighet krävs inte för professionellt stöd på samma sätt som för socialt stöd. 

Professionellt stöd spelar en stor roll i att stödja människor att hantera svåra situationer. 

Möjligheten att ta emot stöd påverkas av patientens ålder, tidigare erfarenhet av stöd och 

patientens sociala liv (Thorstensson, 2012). Genom det professionella stödet kan vårdgivare 

erbjuda  även emotionellt stöd. Perret och Bruppacher (2012) anser att mastektomi  påverkar 

kvinnans  välbefinnande.  Det finns flera faktorer till psykisk ohälsa hos kvinnan som  har 

genomgått mastektomi: förändrad kroppsuppfattning, sexuell dysfunktion och försämrad 

livskvalitet. Dessa förändringar kan ofta leda till depression och ångest. Ett individellt och 

professionellt stöd är nödvändigt för dessa kvinnor (Perret &Bruppacher, 2012). Enligt 

Sköld Nilsson (2011) kan kvinnan som drabbats av bröstcancer och genomgått mastektomi 
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behöva att prata med någon som vet hur det är att få bröstcancer och som kan lyssna och 

dela med sig av egna erfarenheter. Bröstcancerföreningarnas verksamhet  har 

kontaktpersoner som kan stödja  kvinnan psykosocialt. Genom att erbjuda kvinnan och 

närstående emotionellt och psykosocialt stöd  skapas förutsättningar för trygghet, välmående 

och framgångsrik rehabilitering.  

Sjuksköterskans roll 

Det är viktigt att en sjuksköterska förstår kvinnors oro och känslor som är relaterade till 

kroppsuppfattningen efter mastektomi för att kunna ge kvinnorna det psykiska stöd som de 

behöver (Brunet, Sabiston & Burke, 2013; Lee, Tripp-Reimer, Miller & Lee, 2008).Genom 

att uppmärksamma varje enskild kvinnans behov kan sjuksköterskan fungera som patientens 

vägledare i den rädsla , sorg och depression som kan uppstå. För att identifiera kvinnans 

behov bör sjuksköterskan ställa frågor om kvinnans tankar och funderingar. Det är 

betydeslefullt att kvinnan ges möjlighet att uttrycka sina känslor. Enligt Sköld Nilsson 

(2011) är det viktigt att sjuksköterskan förmedlar ett realistiskt hopp till kvinnan om  att 

bröstcancer är en sjukdom som kan behandlas och botas. Genom att samtala och lyssna kan 

sjuksköterskan trösta, uppmuntra och stödja kvinnan (Weaver, 2009).  

Hälsa och välbefinnande  

Definitionen av hälsa är, enligt World Health Organisation (WHO), ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, känslomässigt och socialt välbefinnande, och inte enbart frånvaro av 

sjukdom och funktionsnedsättning (WHO, 1948).    

Välbefinnande uttrycker en känsla hos människan som är avgörande för upplevelsen av hälsa 

(Erikson, 1984). Människan kan vara vid god kondition men ändå uppleva att människan 

mår dåligt. Brist på välbefinnande behöver inte vara likvärdigt med symtom eller ohälsa.  

Människan kan leva med en sjukdom eller symtom och ändå kunna hantera denna 

omständighet. Välbefinnande är en upplevelse av livskvalitet oavsett de omständigheter en 

person lever under.  En högre grad av välbefinnande ger ökade möjligheter att förändra de 

omständigheter som en människa befinner sig i (Eriksson, 1984).  



  8 
 

Det kan vara svårt att tänka på hälsa för en person som är svårt sjuk, men med gott stöd av 

vården kan det vara möjligt att känna välbefinnande trots sjukdom (Dahlberg & Segesten, 

2010).   

Teoretisk referensram 

I detta examensarbete används teorin känsla av sammanhang (KASAM) av Antonovsky 

(1991) för att beskriva och diskutera upplevelser hos kvinnor i fertil ålder som har genomgått 

mastektomi. Antonovsky (1991) utvecklade sin modell som kallas för salutogen. Modellen 

ger möjlighet att kunna förstå hur människor som utsätts för hårda påfrestningar ändå är 

friska och kan vidareutvecklas som människor. Det betyder att det är viktigt att se till vad 

som leder till upplevelse av hälsa, istället  för fokusera på sjukdom och hälsa. Vissa 

människor har en större psykisk styrka och kan därför möta påfrestningar på ett positivt sätt. 

Antonovsky identifierar tre teman som betraktas som de tre centrala komponenterna i 

KASAM. De är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Enligt Antonovsky (1991) är 

begriplighet kärnan i definitionen KASAM. En människa med hög känsla av begriplighet 

förväntar sig att de problem som han eller hon kommer att möta i livet är förutsägbara, eller 

om de kommer som överraskningar, går det att förklara och lösa dem. Den andra 

komponenten i definitionen är hanterbarhet. Har man en hög känsla av hanterbarhet kommer 

man inte att känna sig som ett offer för händelserna eller tycka att livet är orättvist. Negativa 

saker händer i livet, men när så sker kommer man att kunna klara sig och inte sörja för alltid. 

Det tredje temat i KASAM är meningsfullhet, som syftar på i vilken utsträckning man känner 

att livet har en känslomässig innebörd. En  människa som känner mening med livet är 

inriktad på att göra sitt bästa för att hantera livets utmaningar så bra som möjligt. 

Känslan av sammanhang enligt Dahlberg och Segesten ( 2010) grundläggs i de tidiga 

barnaåren men kan förstärkas eller försvagas av händelser i livet. Att drabbas av 

bröstcancersjukdom och att genomgå mastektomi är svåra händelser i en kvinnas liv. 

Känslan av sammanhang kan ha stor betydelse för hur kvinnan klarar de händelserna i  livet 

och  därför  kan påverka  kvinnans hälsa och välbefinnande.  

 

 



  9 
 

PROBLEMFORMULERING 

Att få beskedet om att bröstet skall tas bort är en chock och upplevs av många som en 

livskris. Brösten är en central del såväl fysiskt som psykiskt hos de flesta kvinnor. 

Bröstförlust kan leda till en förändring av kroppsuppfattningen. Tidigare studier visar att  

kvinnor som har genomgått mastektomi  upplever en förändring i synen på sin kropp och  

känner ett lidande i omställningen till en ny kropp och självuppfattning.  Den förändrade 

kroppen medför en risk för att kvinnor kan drabbas av fysiskt och/eller psykiskt lidande. Det 

är viktigt att ytterligare studera detta fenomen för att få djupare förståelse för hur kvinnor i 

fertil ålder upplever sin kropp och vilka reaktioner som kommer efter  mastektomi och 

cancerbehandlingar. När sjuksköterskan möter kvinnor som  har genomgått mastektomi är 

det viktigt att ha kunskap om och förståelse för kvinnornas upplevelser av detta.  Genom 

ökad förståelse av kvinnornas upplevelser kan sjuksköterskan lindra lidande och främja 

välbefinnande. 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva upplevelser hos kvinnor i fertil ålder som har genomgått 

mastektomi. 

METOD 

Litteraturbaserad  studie enligt Friberg (2012) användes som metod. Litteraturbaserad  studie 

innebär att efter kritisk granskning sammanställa fakta från tidigare studier. Metoden 

inkluderar sökningar efter artiklar, granskning av dessa samt analys och sammanställning 

som resulterar i praktiskt handlande i vården. Kvalitativ metod användes för att analysera 

sammanställningen av tidigare studiers resultat för att få större kunskap. Kvalitativa studier 

syftar till att skapa förståelse för människans livssituation (Segesten, 2012). Genom en 

kvalitativ, litteraturbaserad studie fördjupas förståelsen för ett valt fenomen som handlar om 

upplevelser, förväntningar och erfarenheter. 
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Urval 

För att säkerställa data av aktuell forskning begränsades publikationerna till åren 2010-2015. 

De intervjuade kvinnornas ålder var mellan 18  och 50 år eftersom endast de upplevelser 

som rörde kvinnor i fertil ålder studerades. Inklusionskriterier baseras på relevans för 

litteraturstudiens syfte (Friberg, 2012). Inklusionskriterierna för detta exmensarbete 

innefattade vetenskapliga artiklar med resultat som beskriver  fertila kvinnors upplevelser 

av att ha genomgått en mastektomi. Bröstrekonstruktion, cytostatikabehandling, 

strålbehandling eller hormonell behandling inkluderades på grund av att mastektomi ofta 

kombineras med någon eller några av de behandlingarna. Endast artiklar skrivna på engelska 

inkluderades eftersom engelskan numera är vetenskapens officiella språk (Friberg, 2012).  

För detta examensarbete var exklusionskriteriet artiklar med resultat som beskriver 

upplevelser hos de kvinnor som har genomgått en profylaktisk mastektomi eftersom syftet 

var att undersöka de kvinnor som redan hade en bröstcancerdiagnos.  

Datainsamling 

Sökningar efter artiklar gjordes via databaserna CINAHL, MEDLINE, Pub Med och Word 

Cat Lokal Beta eftersom de innehåller artiklar som tillhör medicinsk- och 

omvårdnadsinriktad forskning. Eftersom artiklarna bör vara tillförlitliga användes Peer 

Review användes som ett kriterium för valet av artiklar. Artiklarna som användes i resultatet 

var publicerade på engelska och bygger på undersökningar gjorda i USA, Australien, Iran, 

Nigeria, Spanien, Brasilien och Sverige. De sökord som användes var: Body image, breast 

cancer, breast reconstruction, experience, fertility, mastectomy, qualitative research (Bilaga 

1). Datainsamlingen gjordes i följande fyra steg 1: läsning av titel; steg 2: läsning  av 

abstrakt; steg 3: genomläsning av hela artikeln; steg 4: kontroll av att artikeln genomgått 

etik- och kvalitetsgranskning (Friberg, 2012). Under sökprocessen genomfördes det första 

urvalet genom läsning av titlar och abstract. När artikelns titel överensstämde med ämnet för  

examensarbetet fortsatte författarna med att läsa abstract. Om abstract svarade mot syftet 

laddades hela artikeln ned och lästes. Slutligen lästes 38 artiklar i sin helhet. Efter noggrann 

kvalitetsgranskning gjordes av de artiklarna, valdes de tolv artiklar ut som ansågs mest 

relevanta och som bäst svarade mot denna examensarbetets syfte. En av artiklarna saknade 

etiska överväganden och granskning av en etisk kommitté, varför artikeln exkluderades. 
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Således återstod elva artiklar vilka utgör datamaterialet som resultatet i detta examensarbete 

bygger på. Sökningarna av artiklarna presenteras i tabell 1 (Bilaga1).  

De inkluderade artiklarna uppfyllde kriterier för en vetenskaplig artikel enligt mallen för 

granskning av vetenskapliga artiklar (Röda Korsets CF, 2005). Vid granskningen av varje 

artikel användes frågorna från mallen. Sedan delades de granskade studierna in i tre olika 

grader beroende på antalet poäng som artiklarna fått för varje fråga. Grad I innebär störst 

antal poäng och högst kvalitet, Grad II är genomsnittlig antal poäng och medel kvalitet. Grad 

III är låg kvalitet med minsta antal poäng. Tio studier som hade kvalitets grad I och II valdes 

för att uppnå så hög kvalitet som möjligt (Bilaga 2). Granskning av de vetenskapliga 

artiklarna gjordes gemensamt av  författarna. 

Analys  

Analysarbetet medför en förflyttning från helhet till delar och sedan till en ny helhet. 

Helheten i detta fall är de valda artiklarna (Friberg, 2012). Analysprocessen började med 

genomläsning av artiklarna flera gånger för att få en uppfattning för studiernas innehåll och 

sammanhang. Friberg (2012) anser att läsaren bör skapa sig en överblick av materialet som 

skall bearbetas för att lättare kunna förstå vad som skall analyseras. Studiernas 

metodologiska tillvägagångssätt, analysprocedur, syften samt resultat jämfördes i 

förhållande till syftet i detta examensarbete.Studiernas syfte, metod och resultat översattes 

till svenska för att få bättre förståelse. Därefter skapades ett dokument  för att sammanställa 

varje artikels resultat (Bilaga 2). Enligt Friberg (2012) sammanställdes artiklarnas resultat 

för att finna bärkraftiga aspekter av betydelse för vår egen forskningsfråga. Datamaterialet 

analyserades efter likheter och skillnader eller mönster. För att organisera och strukturera 

upplevelser användes färgpennor för att markera likheter, skillnader eller mönster i 

innehållet. Sedan sammanställdes färgmarkerade meningar, ord eller stycken som utgör ett 

och samma innehåll och sammanhang.Genom en diskussion resulterade analysen i fem 

områden eller teman. 
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Etiska överväganden 

Etiska överväganden bör  alltid göras vid all forskning som involverarar  djur och människor. 

För att en studie ska uppfylla kraven när det gäller etiska överväganden måste den vara 

baserad på studier som följer etiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). De forskningsetiska 

principerna grundas på fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa principer togs i 

beaktning i detta examensarbete genom att  inkludera artiklar som var granskade av en etisk 

kommitté eller att artikelförfattarna har gjort etiska överväganden. Det innebär att artiklarna 

hade etiskt tillstånd för att genomföras. Deltagarna var informerade om syftet med studien 

respektive studies uppgift i projektet och de villkor som gällde för deras deltagande samt 

hade lämnat samtycke till att delta. Uppgifter som hade lämnats av en person behandlades 

konfidentiellt och personuppgifter förvarades säkert utan åtkomst för obehöriga samt endast 

för ändamålet. Vid analysen av artiklarna som var aktuella för detta examensarbete och vid 

presentationen av resultatet lades vikt vid att inte låta personliga värderingar påverka analys 

eller resultat. För att säkerställa detta användes ett kritiskt förhållningssätt, öppenhet och 

ärlighet för att undvika fördomar, feltolkningar och förvrängningar vid läsning och analys 

av studierna. 

RESULTAT 

Från analysen framkom fem teman som beskriver upplevelser hos kvinnor i fertil ålder  som 

har genomgått mastektomi: Inverkan på kroppsuppfattning, Förändringar i sexuella livet, 

Inverkan på psykiska tillstånd, Behov av stöd för att bidra till livskvalitet och Positiva 

upplevelser efter cancerbehandlingar (Figur 1). 
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Figur 1. Fem teman som framkom efter analys av de sammanställda studierna. 

Inverkan på kroppsuppfattning 

De flesta av de intervjuade kvinnorna uttryckte att deras bröst hör samman med deras känsla 

av kvinnlighet därför längtade kvinnorna efter mastektomi att bli som förut igen, att känna 

igen sig själv (McKean, Newman & Adair, 2013; Nizamli, Anoosheh & Mohammadi, 2011; 

Freysteinson et al., 2012). Kvinnorna påpekade att bröstcancer krossade deras kvinnlighet 

eftersom mastektomin gjorde att de förlorade sitt/sina bröst och cytostatika och 

strålbehandling gjorde att de förlorade sin fertilitet samt fick problem med håravfall 

(McKean et al., 2013; Nizamli et al., 2011; Odigie et.al., 2010; Silva & Santos, 2010). 

Kvinnorna rapporterade också att för mödrar, särskilt när det gäller små barn, är bröstet 

intimt kopplat till kvinnans förmåga att ta hand om sitt barn och det påverkar därför hennes 

självbild som förälder. Att förlora ett bröst och tillhörande förändring i utseende, sågs också 

försvåra kvinnors förmåga att delta i aktiviteter med sina barn (McKean et al., 2013). 

Studier av Freysteinson et al., (2012) visar att flera kvinnor fick kämpa när de skulle titta på 

sig själva i en spegel för första gången efter mastektomi.  Alla kvinnor uppfattade sin kropp 

som vanställd när de tittade på sig i spegeln. Varje kvinna upplevde olika känslor av den 

Inverkan på 
kropps-

uppfattning

Förändringar 
i sexuella 

livet 

Inverkan på 
psykiska 
tillstånd

Behov av 
stöd för att 
bidra till bra 
livskvalitet

Positiva 
upplevelser
efter cancer-
behandlingar



  14 
 

kropp hon såg i spegeln. De känslorna var: chock, överraskning, mindre värdskomplex, 

avsky, frustration, ilska, rädsla, smärta, sorg, lättnad och lycka. Kvinnorna upplevde lättnad 

och lycka på grund av att de kände sig befriade från sin bröstcancer samt eftersom att 

operationen var över. Efter den första titten i spegeln fortsatte alla deltagare att titta på sina 

postoperativa områden och med tiden blev det något enklare. Kvinnor identifierade två 

viktiga skäl för att inte titta på sig själv i en spegel. Det var brist på speglar på sjukhus och 

att undvika spegeln på grund av tankar om vad den skulle visa. 

Studier visar att bröstrekonstruktion efter mastektomi väcker känsla av större frihet vid val 

av kläder (Begum, Grunfeld, Asjoe & Farhadi, 2010; McKean et al., 2013). 

Bröstrekonstruktion tillät kvinnor att bära samma kläder som de skulle ha valt före 

operationen och därmed förbättrades kvinnornas kroppsuppfattning  Kvinnorna berättade 

om bekvämligheten i att genomgå omedelbar bröstrekonstruktion och undvika flera ingrepp. 

Kvinnorna som genomgick fördröjd bröstrekonstruktiv kirurgi var missnöjda med att bära 

protes (Begum et al., 2010). 

Förändringar i sexuella livet 

Kvinnor identifierade olika effekter av bröstcancer och dess behandling på sina relationer 

med partner. Den huvudsakliga känslomässiga störningen var rädsla för förändringar i deras 

relation med sin partner. Kvinnorna tyckte att deras relation hade förändrats på ett negativt 

sätt. Detta på grund av att exempelvis kvinnorana inte tyckte om sitt utseende efter 

mastektomi och att det påverkade sexualitet. En 36 årig kvinna beskrev: 

Breast cancer treatment changed the way I looked, and I constantly catch myself             

having critical thoughts about my looks. Our sex life has totally died. (Nizamli et al., 2011, 

s, 483). 

Under de första sex månaderna  efter mastektomin minskade det sexuella intresset  för en 

stor majoritet av kvinnorna (Elmir et al., 2010; Sanchez, 2010). Vissa kvinnor vägrade att 

bli berörda eller smekta av sina män (Sanchez, 2010). Kvinnorna var rädda för att ha någon 

form av sexuella relationer (Elmir et al.,2010).  
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Odigie et al.,(2010) beskriver i sin studie att nigerianska kvinnor rapporterade en minskning 

av sexuell aktivitet på grund av att deras makars intresse för sexuell aktivitet minskade efter 

mastektomi. 

Sanchez (2010) beskriver att de intervjuade kvinnorna uppfattade minskningen av sexuella 

relationer som en följd av skam och en dålig självbild efter hade de genomgått mastektomi. 

De kände sig mindre attraktiva och hade brist på femininitet. Silva och Santos (2010) 

beskriver  att operationen för bröstcancer lämnar ett synligt märke som ständigt påminner 

kvinnor om deras situation. Bröstet är en intim kroppslig symbol för sensualitet, sexualitet 

och moderskap, och det förknippas med kvinnlig identitet. 

Inverkan på psykiska tillstånd 

Tirgaris, Iranmaneshs, Fazels, och Kalantarris (2010) visar en hög förekomst av 

humörstörningar t.ex. ångest, ilska, trötthet, depression och förvirring bland iranska kvinnor 

som hade genomgått en mastektomi. Nizamli et al., (2011) beskriver att de flesta kvinnor 

som genomgått kemoterapi blev känslomässigt instabila och började lida av förlust av 

självständighet och oberoende. Författarna beskriver också att kvinnorna  talar om 

psykologiska besvär inklusive hopplöshet, rädsla och negativa känslor. Detta förknippas 

förmodligen med ökad ångest och depression. McKeans et al., (2013) beskriver att 

intervjuade kvinnor förutom den fysiska förlusten upplevde förlust av en del av deras själ 

eftersom de tappade förhoppningarna för framtiden.  En 33 årig kvinna beskriver sina 

psykiska förändringar: 

My mood shifted from always smiling to ever sad. Long crying spells beset me, particularly 

in the early mornings, when my spiritsdropped especially low.Things that used to be the 

centerof my life lost most of my interest.I would have probably fallen into a deep depression. 

(Nizamli et al., 2011, s, 484). 

Kvinnor rapporterade att under bröstcancerbehandling och före bröstrekonstruktion 

påverkades deras ”normala” utseende och vanliga liv av en känsla av att vara "en sjuk 

person" Efter att kvinnorna hade genomgått en mastektomi upplevde de tydliga bevis på att 

vara sjuk och skilja sig från andra.  Dessutom var det sjuka bröst eller ärr från mastektomi 

före bröstrekonstruktionen ofta en påminnelse om bröstcancer. Detta ledde till att kvinnorna 

blev oroliga med ofta förekommande tankar på återfall (Nilsson, Olsson, Wennman-Larsen, 
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Petersson & Alexanderson, 2013). Silva och Santos (2010) visar att kvinnorna upplevt rädsla 

och besvär på grund av lymfödem efter mastektomi. Sådana känslor var hos vissa kvinnor 

en permanent oro i deras liv. Rädsla för återfall var ofta en mycket vanlig känsla relaterad 

till en kronisk stress som ledde till depression, särskilt när kvinnorna genomgick 

rehabilitering för bröstcancer. Kvinnorna upplevde också en obehagskänsla av risk för 

återfall genom sina tankar om cancer som en obotlig sjukdom som kan sprida sig.  

Tankar på återfall förekom mindre ofta efter bröstrekonstruktion. Genomgång av 

bröstrekonstruktion fungerade som en metod för att få livet tillbaka och att kunna avvisa 

bilden av sig själv som sjuk (Nilsson et al., 2013).  

Bröstrekonstruktion bidrog till att frammana en känsla av återhämtning från cancer. 

Sammantaget ansåg deltagarna att operationen tillät dem att känna sig som sig själva. Efter 

återuppbyggnaden var de glada, började återhämta sig och komma tillbaka till att vara sig 

själva. Att inte bära en protes gav dem möjligheten att känna sig trygga och att kunna 

genomföra dagliga aktiviteter (McKean et al., 2013). 

Kvinnor i en studie från USA uttryckte att deras religiösa tro hjälpte dem att få kraft att våga 

se sig själva i spegeln efter ingreppet och känna optimism trots allt. Samtidigt hade de 

pessimistiska tankar och kände oro för att deras nära och kära inte skulle kunna acceptera 

deras kropp utan bröst. De var också oroliga och kände skam över hur folk skulle reagera 

om de fick veta att kvinnorna hade gjort en mastektomi och använde protes (Freysteinson et 

al, 2012). En viktig aspekt av kvinnornas liv var deras yrkesliv, 8 av 10 var anställda vid 

tidpunkten för bröstcancerdiagnos och behandling. För kvinnorna var det viktigt att kollegor 

betraktade dem på samma sätt som tidigare (McKean et al., 2013).  

Kvinnor som genomgått bröstcancerbehandling upplevde att arbetet gav en källa till stöd, 

energi och självkänsla och även en avkoppling från sjukdomen (Nilsson et al., 2013). Studien 

visar att kvinnorna tog en aktiv roll i förhållande till att kunna gå tillbaka till arbetet efter 

behandlingen och att arbetet för många kvinnor är en viktig hälsofrämjande faktor. Samtidigt 

fanns det en tydlig skillnad mellan kvinnor som upplevde arbete som en källa till 

välbefinnande och de som behövde en paus från arbetet (Nilsson et al., 2013). 
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Behov av stöd för att bidra till bra livskvalitet  

En del kvinnor konstaterade att familj och vänner var en bra källa till stöd och att kontakter 

med vårdpersonal bidrog till hur de uppfattade sin sjukdomsprocess (Elmir et al., 2010; 

Odigie et al., 2010).  

Den första synen av sin opererade kropp i en spegel hade de flesta kvinnor hemma med eller 

utan nära vänner.  För dem som hade sin make, vän eller annan närstående med sig var det 

lättare att ta det första steget och se sig själv i spegeln. Kvinnor som hade stöd från sin partner 

klarade sig bättre efter mastektomi och annan behandling än ensamstående kvinnor 

(Sanchezs, 2010; Freysteinson et al., 2012). Många vänner och släktingar kunde inte stötta 

på grund av sina egna problem. Vissa familjer eller vänner uppfattas som oförskämda eller 

inte omtänksamma (Sanchezs, 2010;  Freysteinson et al., 2012). Sjuksköterskor och läkare 

bedömdes olika, somliga ansågs medkännande och professionella, andra var okunniga, 

saknade kommunikationsförmåga och erfarenhet (Sanchez, 2010; Freysteinson et al., 2012). 

Freysteinson et al., (2012) studie visar att några kvinnor kände att det skulle varit lättare för 

dem att våga titta i spegeln för första gången efter mastektomin om sjuksköterskan hade 

använt spegeln vid såromläggningen och inte fokuserat på den: 

  

If you’re showing somebody something that’s out of their eye range . . . just to take the mirror 

and let you just lay down, kind of like soak it in, your body. (Freysteinson et al., 2012, s.364) 

 

Sanchez (2010) beskriver att flera kvinnor som alltid har byggt sin identitet på sin kropp och 

sin skönhet har en stark skamkänsla över att se deras nya kropp efter mastektomin även om 

deras makar eller partner inte är emot kvinnlig bröststympning. Sådana kvinnor behöver tröst 

för att kunna begrunda sig själva på nytt och för att kunna acceptera sin nya kroppsliga 

verklighet. 

Paul, Pitagora, Brown, Tworecke och Rubin (2013) beskriver i sin studie om homosexuella 

kvinnor att kvinnor som hör till en sexuell minoritet (lesbiska/bisexuella kvinnor) behöver 

ett specifikt stöd. Vissa av dessa kvinnor vågar inte avslöja sin sexuella läggning offentligt, 

särskilt när de blir placerade i en cancerstödgrupp. Sådana kvinnor känner sig obekväma 

med heterosexuella kvinnor. Däremot betonade de att partner och familj oftast var deras 

främsta källor till fysiskt och känslomässigt stöd. Även tidigare partner var viktiga källor till 
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stöd för sådana kvinnor. Ensamstående kvinnor står inför de största utmaningarna när det 

gäller behov av stöd och resurser. Dessa kvinnor behöver först och främst sina föräldrar och 

även nära anhöriga, förutom vårdpersonalen, för att kunna klara sin situation. Föräldrar och 

syskon är en primär källa till stöd för ensamstående kvinnor.  

Studien av McKean et al., (2013) visar att kvinnor som fått omedelbar bröstrekonstruktion 

upplevde barnens förmåga att bättre anpassa sig till mammas sjukdom. Dessutom 

rekonstruktionen bidrog till att skydda barnen från oönskad uppmärksamhet och skvaller. 

 

Positiva upplevelser efter cancerbehandlingar  

Trots negativa fysiska och känslomässiga förändringar hade flera kvinnor under sin 

återhämtning upplevt att sjukdomen och behandlingen hade gjort dem starkare som 

individer, de vidareutvecklade sin förmåga att finna styrka i sig själva (Elmir et al., 2010). 

Kvinnor talade om hur de hittade styrka. Kvinnors förmåga att vara starka var kopplad till 

livserfarenheter som var till hjälp för en optimal livskvalitet och för att känna tro att de kunde 

övervinna sjukdomen och överleva (Elmir et al., 2010). Bröstcancern och behandlingen 

gjorde att kvinnorna förstod hur stark deras kropp faktiskt är.  Människans kropp är 

konstruerad för att överleva, oavsett vad man gör, den håller på att försöka komma tillbaka 

för att överleva, påpekar en kvinna (Elmir et al., 2010): 

 

It probably made me realise how strong I am and how strong my body is and the human 

body is designed to survive, no matter what you do to it, it keeps on trying to come back to 

surviv. I have been through  an  amazing  transformation,  an  amazing  experience  that 

nothing can compare to. It’s made me stronger and more confident of who I am. (Elmir et 

al., 2010, s. 2535). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Litteraturbaserad studie valdes som metod för att få förståelse för upplevelser hos kvinnor i 

fertil ålder  efter en mastektomi. Kvalitativa artiklar, som baserades på de upplevelser 

kvinnor i fertil ålder hade efter mastektomi, valdes ut. Artiklarna har i sin tur baserats på 

resultatet av intervjuer av kvinnor med bröstcancerdiagnos. Detta anser examensarbetes 

författarna som positivt eftersom det är lättare att förstå kvinnors uppfattningar, känslor och 

åsikter  för att de berättar om sina egna erfarenheter och sin upplevda livskvalitet efter 

mastektomi. Artiklarna som användes i resultatet var publicerade på engelska och 

genomfördes i USA, Australien, Iran, Nigeria, Spanien, Brasilien och Sverige. Detta 

bestämde författarna eftersom det blir en större geografisk, kulturell och socioekonomisk 

spridning  av kvinnornas berättelser. Sverige är ett mångkulturellt land och en sjuksköterska 

kan träffa kvinnor med utländsk bakgrund överallt inom hälso-och sjukvården. Detta innebär 

en styrka i studien eftersom det belyser kvinnors upplevelser av psykosociala hälsa och 

livskvalitet efter matektomi utifrån kvinnors olika kulturella värderingar. 

Valet av databaser får anses vara tilllämpligt eftersom författarna fann relevant data som 

tillhör medicinsk- och omvårdnadsinriktad forskning. Vid datainsamlingen hittades en 

mängd av kvantitativa studier som inte var relevanta till att beskriva upplevelser. Därför 

gjordes en begränsning med följande sökord: qualitative research för att finna endast 

kvalitativa studier eftersom målet med studien var att  få en djupare förståelse av kvinnors 

upplevelser. Kvinnornas ålder avgränsades till upp till 50 år på grund av att endast fertila 

kvinnor studerades. Efter en mastektomi används ofta olika behandlingar som kan påverka 

kvinnors upplevelser efter operationen. Därför användes cytostatikabehandling, 

strålbehandling och bröstrekonstruktion som inklusionskriterier för studien. 

Vid granskningen av de kvalitativa artiklarna har examensarbetes författarna tagit hjälp av 

mall för granskning av vetenskapliga artiklar (Röda Korsets CF, 2005) och dess frågor som 

kan ställas vid kvalitetsgranskning. Mallen innehåller frågor som ska besvaras med en 

motiverad bedömning och därmed finns en större möjlighet att få ett relevant urval av 

artiklar.  De artiklar som under granskningen inte besvarade Röda Korsets mall för 
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granskningsfrågor sorterades bort. Detta anser examensarbetes författarna som en styrka 

eftersom  det gav examensarbete hög kvalité och trovärdighet.  

Under arbetet hade båda författarna av föreliggande examensarbete ansvar för att urvalet 

skulle ske på ett relevant sätt samt att diskutera åsikter och synpunkter med varandra. 

Studiens trovärdighet och pålitlighet förstärks genom att  urval, datainsamling samt analys 

har beskrivits steg för steg. Trovärdighet  och pålitlighet innebär att författarna ska övertyga 

läsaren om att det som är skrivet är rimligt och giltigt (Wallengren & Henricson, 2012). Att 

undvika fördomar, feltolkningar och förvrängningar vid läsningen av artiklarna ansågs som 

en mycket viktig del, om än inte helt okomplicerat. En läsares egna erfarenheter torde 

väsentligt kunna påverka förståelsen och tolkningen av en text. Detta examensarbetes 

författare har dock ansträngt sig att använda ett kritiskt förhållningssätt vid läsningen av 

artiklarna för att så långt som möjligt behålla objektiviteten i läsningen. Författarna har 

arbetat med uppmärksamhet och  och neutralitet för att  inte den egna personliga 

förförståelsen skulle påverka analysen.Vid  analys  av artiklarna lästes texten flera gånger 

för att få en uppfattning av helhet. Sedan samlades texter som är relevanta för 

examensarbetes syfte. Slutligen bestämdes och sammanställdes artiklarnas kärna för att  

presenteras i olika teman. Wilman, Stoltz och Bahtsevani (2006) påpekar att om flera studiers 

resultat strävar i samma riktning ökar resultatets trovärdighet, även om de är utförda i olika 

länder. Citaten från artiklarna är återgivna på orginalspråket, det vill säga engelska, för att 

undvika misstolkningar. Enligt Friberg (2012) kan citat  innehålla värdefull information som 

styrker textens innebörd. Detta anses som en styrka eftersom det ökar studiens trovärdighet. 

En svaghet i detta examensarbete  är tidsbegränsningar. Examensarbetes författarna anser att 

om en intervjustudie genomförts hade  möjligtvis ett mer trovärdigt resultat kunnat komma 

fram för att följdfrågor hade kunnat ställas till deltagarna. Att genomföra en intervjustudie 

var dock inte möjligt på grund av begränsad tid.  

Resultatdiskussion  

Det viktigaste resultatet som framkom i denna studie är att kvinnorna upplevde negativa 

förändringar i sin kroppsuppfattning och som påverkade flera aspekter i livet såsom 

sexualitet, partnerskap, föräldraskap och relationer i arbetslivet. Figur 1 illustrerar  hur 

förändringarna kopplas ihop, det vill säga att inverkan på kroppsuppfattning leder till 
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förändringarna i det sexuella livet som i sin tur påverkar kvinnans psykiska hälsa och gör att 

kvinnan behöver stöd som bidrar till att få en bra livskvalitet samt positiva upplevelser efter 

cancerbehandlingar. 

Att genomgå mastektomi och andra cancerbehandlingar med efterföljande negativa 

kroppsliga förändringar var något som kvinnorna inte hade möjlighet att förutse eller 

förbereda sig för. Kvinnornas verklighet efter operationen hade förändrats totalt. 

Behandlingarna av bröstcancer orsakade stress, ångest och depression och därför 

uppfattades situationen av kvinnorna som ett hot mot själva livet (Nizamli et al., 2011; 

McKean et al., 2013). När kvinnornas existens oväntat förändrats så drastiskt upplevde de 

psykisk ohälsa. KASAM teorin handlar om att människan kan främja hälsa genom att 

förklara händelser i sitt eget liv trots överraskningar samt uppfattar dessa händelser som 

begripliga. Många av de kvinnor som drabbades av bröstcancer kunde själva ge en 

biologisk förklaring till sin sjukdom såsom hormonell påverkan, miljö eller ärftlighet. 

Begripligheten handlar också om hur patienten förstår information som hon/han får av 

vårdpersonalen (Strang  & Strang, 2001). 

Flera studier visar att efter mastektomi behövde de drabbade kvinnorna hjälp av närstående 

eller personalen för att exempelvis våga titta på sig själva i en spegel (Freysteinson et al., 

2012). Kvinnornas egna resurser räckte inte för att lösa problemet och då måste de få hjälp 

av andra. Det innebär att de blev beroende av utomstående och deras egen möjlighet att  

hantera sin situation blev begränsad.Studier visar att stöd kan leda till kvinnan får en  känsla 

av hanterbarhet ( Nizamli et al., 2011; Sanchez, 2010). Genom att kvinnor får olika former 

av stöd och trygghet under sin sjukdomstid har  kvinnorna större möjlighet att hantera sin 

sjukdom. Hanterbarhet är det andra temat i KASAM ( Antonovsky,1991) som bekräftar 

varför kvinnor kan ha negativa upplevelser och psykiska förändringar efter mastektomi. 

Studien av Elmir et al. (2010) bekräftar att trots fysiska och psykiska förändringar hade de 

flesta kvinnorna upplevt att bröstcancern och behandlingen hade gjort dem starkare som 

individer. Bröstrekonstruktion samt möjligheten att återvända till arbete och till andra sociala 

relationer hjälpte kvinnorna att besegra sjukdomen. Kroppsförändringen upplevdes då inte 

som så smärtsam eftersom kvinnornas tillvaro blivit meningsfull igen och därmed insåg de  

vilka aspekter i livet är viktigast. När en människa får tillbaka upplevelse av sin existens, sin 

hälsa och sitt liv efter en allvarlig sjukdom återfår hon också begripligheten, 
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meningsfullheten och hanterbarheten och därmed en högre känsla av sammanhang som i sin 

tur ger trygghet, stabilitet och välbefinnande (Begum et al., 2010; McKean et al., 2013; 

Nilsson et al., 2013).  

I studierna framkom att de flesta kvinnorna upplevde lidande på grund av 

kroppsförändringen efter mastektomi ( Elmir et al., 2010; Odigie et al., 2010; Nilsson et al., 

2013; Freysteinson et al., 2012; McKean et al., 2013). Andra faktorer som orsakade  lidande 

var begränsningar i det vardagliga livet på grund av biverkningar efter behandlingarna 

(Brunet, Taran, Burke & M. Sabiston, 2013). Därför är det viktigt att som sjuksköterska  ge 

stöd och visa empati med hjälp av samtal. Att vara lyhörd genom att lyssna aktivt och fråga 

kvinnan om det finns något som hon vill dela med sig av.  

Av flera studier framkom även att de kvinnor som hade ett förhållande kände sig tryggare 

än de som var ensamstående. Att ha sina nära och kära som stöd och hjälp var viktigt för 

kvinnorna för att känna trygghet och säkerhet. Studierna visar även vikten av hjälp och stöd 

som vårdpersonalen måste ge till kvinnorna (Elmir et al., 2010; Odigie et al., 2010; Paul et 

al., 2013). Detta överensstämmer med Dalberg och Segersten (2010) som beskriver att med 

gott stöd kan det vara möjligt att känna välbefinnande trots bröstcancer. 

Vid en noggrann analys av artiklarna upptäcktes att kvinnor har liknande upplevelser oavsett 

land och bakgrund. Detta  innebär att  platsen där kvinnan bor, hennes kultur och ekonomiska 

situation inte har en betydande inverkan på hennes upplevelser efter mastektomi. Kvinnors 

upplevelser  tycks således vara universella. Studier visar att kvinnor som har genomgått 

mastektomi hade liknande upplevelser efter operationen oavsett land och bakgrund. I en av 

de studierna framkom att det kan finnas kulturella och religiösa skillnader mellan kvinnorna 

i öst- och västländer, särskilt nordiska länder (Kwok & White, 2011). Kvinnor i östländer 

och troende kvinnor som bor i västländer har en annan inställning till bröstrekonstruktion. 

Afroamerikanska kvinnor i USA har betydligt mindre benägenhet att genomgå 

bröstrekonstruktion jämfört med de vita amerikanska kvinnorna. Detta beror på kulturella 

och religiösa olikheter samt på sjukvårdsskillnader i USA (Rubin, Chavez, Alderman & 

Pusic, 2013). Det är viktigt för de drabbade kvinnorna och deras familj att sjuksköterskan 

visar förståelse för de känsliga kulturella och existentiella frågorna samt att kvinnornas 

behov accepteras och inkluderas i vårdplaneringen (Kwok & White, 2011). 
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Förslag till fotsatt forskning 

Efter  studiens genomförande ansåg författarna att det behövs vidare forskning när det gäller 

kunskapsbrist hos sjuksköterskors vid bemötande av kvinnor med bröstcancer sjukdom och 

dess behandling utifrån deras individuella behov. Det skulle också vara önskvärt att forska 

vidare om hur sjuksköterskor skall bemöta kvinnor  som har en annan kulturbakgrund och 

nationalitet. 

SLUTSATS 

Kvinnor som genomgår mastektomi förändras helt. Främst är det  kroppsbild som blir mest 

påverkad i de kvinnornas tankar. Kvinnorna känner sig mindre attraktiva samt minskar deras 

självförtroende. Detta gör att kvinnorna mår psykiskt dåligt och drabbas av ångest och 

depression. Gott bemötande av vårdpersonalen och god vård stödjer för att uppnå hälsa och 

välbefinnande. 

Kliniska implikationer 

Detta examensarbetet beskriver kvinnors upplevelser efter mastektomi och innehåller 

aspekter som kan hjälpa vårdpersonal att få bättre förståelse för kvinnor som drabbats av 

bröstcancer. Examensarbetet belyser kvinnors behov av stöd i den förändrade 

livssituationen. Om sjuksköterskan exempelvis använder en spegel vid den första 

såromläggningen efter mastektomin utan att fokusera på spegeln kan det underlätta 

kvinnornas kroppsuppfattning och på så sätt lindra lidandet. Sjuksköterskan kan också 

informera kvinnan om möjligheten att få en individuellt anpassad protes samt rekommendera 

speciella underkläder för att kvinnanska känna sig mer bekväma med deras nya kropp. Det 

är viktigt att informera  kvinnor om möjligheten att få en  bröstrekonstruktion. 

Omvårdnadsåtgärder som lyhördhet till kvinnorna och förståelse av deras kroppsliga och 

psykosociala förändringar är förutsättningarna för att lindra lidande och främja 

välbefinnande trots bröstcancersjukdomen och mastektomin. 
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research.   

 

Peer 

Reviewed 

 

2010-2015 

Academic 

journal 

Age, adult 19-

44 years 

 

2,685 

942 

942 

364          

 

364 

 

 

 

115 

 
 
 
 

 

9 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Breast cancer, 

experience 

after 

mastectomy, 

qualitative 

research 

Peer 

Reviewed 

2010-2015 

Academic 

journal  

Age, adult 19-

44 years 

2,712 

949 

949 

 

 

361 

361 

 

 

 

 

 

 

 

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Body image, 

breast cancer, 

experience 

after 

mastectomy, 

qualitative 

research 

Peer 

Reviewed 

2010-2015 

Academic 

journal 

Age, 19-44 

years 

2,722 

952 

952 

 

365 

365 

 

 

 

65 

 

 

 

5 

 

 

 

2 
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Databas: MEDLINE (EBSCO) 

 

 

Sökord 

 

Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa titlar 

efter samtliga 

begränsningar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

Breast cancer 

AND 

experiences 

AND 

mastectomy 

AND breast 

reconstruction 

 

2010-2015 

Academic 

journal  

Age, adult 19- 

44 

20 

20 

11 

 

 

11 

 

 

 

11 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

Databas: 

MEDLINE 

(Pub Med) 

      

Sökord       

Breast AND 

cancer AND 

breast AND 

reconstruction 

AND 

mastectomy 

AND 

experience 

 

2010- 2015 24 24 17 4 2 

Databas: 

WorldCat Local 

Beta 

      

Sökord       

Body image, 

breast cancer, 

breast 

Peer Reviewed 3 3 3 2 1 
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reconstruction, 

experience, 

fertility, 

mastectomy 

qualitative 

research. 
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Bilaga 2 

Tabell 2 

Översikt över 

analyserade 

vetenskapliga 

artiklar 

 

    

 Perspektiv 

(omvårdnadsvetenskap-

liga eller andra 

teoretiska 

utgångspunkter m.m.) 

Syfte Metod Resultat 

 Titel: 

 

 

 

Författare: 

 

Tidskrift: 

 

 

Årtal: 

 

Kvalitets grad: 

An exploration of 

patient decision-making 

forautologous breast 

reconstructive surgery 

following a 

mastectomy.  

Begum, S., Grundfeld, 

EA., Ho-Asjeo, M. & 

Farhadi, J.  

Patient Education and 

Counseling, 84(1), 105-

110. 

 

2010 

 

G II   

Att undersöka 

patienters 

upplevelser av 

beslutet att genomgå 

bröstrekonstruktion 

efter mastektomi. 

 

Kvalitativa 

intervjuer som 

undersökte 

deltagarnas 

erfarenhet av 

beslutsfattande 

att genomgå 

bröst-

rekonstruktion. 

Kvinnor som 

genomgick 

omedelbar 

rekonstruktion 

talade om 

bekvämlighet 

att genomgå 

endast en 

operation. 

Titel: 

 

Against all odds: 

Australian women’s 

Att skapa insikt i 

yngre kvinnors 

upplevelser av 

återhämtning från 

Fenomenologisk 

kvalitativ metod. 

Band inspelade 

semistrukture-

Yngre 

kvinnor 

upplevt 



  34 
 

 

Författare: 

 

 

Tidskrift: 

 

Årtal: 

Kvalitets grad: 

experiences of recovery 

from breast cancer 

Elmir, R., Jackson, D., 

Beale, B. & Schmied, 

V.  

Journal of Clinical 

Nursing, 19(17-18), 

2531-2538. 

2010 

G I 

 

bröstcancer 

relaterade kirurgi 

och bidra till 

kunskapsbasen för 

kliniker som utövar 

inom detta område. 

rade  individuella 

intervjuer. 

psykologiska 

förändringar i 

samband med 

kroppsuppfatt-

ning, 

sexualitet och 

kvinnlighet 

efter kirurgi 

och 

behandling för 

bröstcancer 

Titel: 

 

Författare: 

 

 

Tidskrift: 

 

Årtal: 

Kvalitets grad: 

The experience of 

viewing oneself in the 

mirror after a 

mastectomy 

Freysteinson, WM., 

Deutsch, AS., Lewis, 

C., Sisk, A., Wuest, L. 

& Cesario, SK. (2012).  

Oncology Nursing 

Forum, 39(4), 361- 369 

2012 

GI 

Att beskriva 

upplevelsen av att 

se sig själv i en 

spegel efter en 

mastektomi. 

Kvalitativa 

intervjuer 

Förändringar i 

kroppsuppfatt

ningen, 

sexueliteten 

och 

psykosociala 

förändringar. 

Stöd är 

viktigt. 

Titel: 

 

 

 

Feeling like me again: a 

grounded theory of the 

role of breast 

reconstruction surgery 

in self-image. 

Att utveckla en 

teoretisk förståelse 

av den roll av 

bröstrekonstruktion 

i kvinnors självbild. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer med 

10 kvinnor från 

grupper 

bröstcancer stöd 

som hade 

genomgått 

Rollen av 

bröstrekonstru

ktion i flera 

aspekter av 

självbild, 

inklusive 

återställande 

av pre-

operation 



  35 
 

Författare: 

 

 

Tidskrift: 

 

Årtal: 

Kvalitets grad: 

McKean, LN., 

Newman, EF. & Adair, 

P. 

European Journal of 

Cancer Care, 22(4), 

493- 502 

2013 

G II 

bröstrekonstrukti

on kirurgi 

persona, vilket 

ytterligare 

främjade 

justering. 

Titel: 

 

 

 

Författare: 

 

Tidskrift: 

Årtal: 

 

Kvalitets grad:  

Women’s reflections 

and actions regarding 

working after breast 

cancer surgery – a focus 

group study 

 

Nilsson, MI. Olsson, 

M., Wennman-Larsen, 

A., Petersson, LM. & 

Alexanderson, K 

 Psycho- Oncology, 

22(7), 1639-1644 

2013 

 

G I 

 

Att undersöka hur 

kvinnor med 

bröstcancer 

reflekterar och 

agerar i frågor om 

arbete. 

Kvalitativ analys Studien ger 

förståelse för 

hur 

reflektioner 

knyter till 

beslut och 

åtgärder som 

vidtagits av 

kvinnor 

Titel: 

 

 

Författare: 

 

Experiences of Syrian 

women with breast 

cancer regarding 

chemotherapy: A 

qualitative study 

Nizamli, F., Anoosheh, 

M. & Mohammadi, E.    

Att undersöka 

erfarenheter av 

syriska kvinnor med 

bröstcancer när det 

gäller kemoterapi. 

En kvalitativ 

design, baserad 

på 

innehållsanalys.  

Fyra 

huvudteman 

framkom från 

studien: 

psykiska 

besvär, 

fysiska 

problem, 

social 
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Tidskrift: 

Årtal: 

Kvalitets grad: 

Nursing and Health 

Sciences,13(4), 481-

487. 

2011 

G I 

dysfunktion 

och 

misslyckande 

i familjens 

roll. 

 

Titel: 

 

 

Författare: 

 

 

 

Tidskrift: 

Årtal: 

Kvalitets grad: 

Psychosocial effects of 

mastectomy on married 

African women in 

Northwestern Nigeria 

Odigie,VI., Tanaka, R., 

Yusufu, LM., Gomna, 

A., Odigie, EC., 

Dawotola, DA. & 

Margaritoni, M.   

Psycho- Oncology, 

19(8), 893- 897 

2010 

G II 

Att beskriva 

specifika 

psykosociala 

effekter av 

bröstcancer och dess 

behandling 

(inklusive 

förändringar i 

kroppsuppfattning, 

sexuell funktion och 

socialt stöd). 

En baslinje, 

semi-strukturerad 

självrapport.  

Inom de första 6 

månaderna under 

kirurgisk 

uppföljning 

frågeformulär 

gavs antingen i 

klinik eller under 

hembesök. 

Gifta 

afrikanska 

kvinnor möter 

betydande 

fysiska, 

känslomässiga 

och sociala 

förändringar 

och 

svårigheter 

efter primär 

bröstcancer 

behandling. 

Titel: 

 

Författare: 

 

 

Tidskrift: 

Årtal: 

Kvalitets grad: 

Support needs and 

resources of sexual 

minority women with 

breast cancer 

Paul, LB., Pitagora, D., 

Brown, B., Tworecke, 

A. & Rubin, L.  

Psycho- Oncology, 

23(5), 578- 584. 

2014 

G II 

Att bättre förstå  

behov av stöd  för  

sexuella 

minoritetskvinnor 

(SMW). 

Tematisk analys. 

Tretton 

semistrukture-

rade intervjuer 

genomfördes 

med SMW som 

rekryterades från 

lokala 

organisationer 

och hade 

genomgått 

mastektomi. 

Tre huvuds-

områden 

framkom: 

stödgrupper, 

familjens 

support och 

partner-

support.  
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Titel: 

 

Författare: 

Tidskrift: 

 

Årtal: 

Kvalitets grad: 

Feminine body image 

and sexuality in women 

with breast cancer 

Sanchez, RB.  

Index de Enfermería, 

19(1), 24-28  

2010 

G I 

Att analysera 

erfarenheterna från 

kvinnor som hade 

genomgått en 

mastektomi med 

avseende på deras 

sexualitet. 

Studien 

baserades på 

kvalitativ 

fenomenologisk 

utredning. 

Kvinnor 

upplever 

problem med 

sina partner; 

lever med 

bilden av en 

stympad 

kropp, 

upplever 

minskat 

intresse för 

sexuella 

relationer och 

förlust av sin 

partner. 

Titel: 

 

Författare: 

Tidskrift: 

Årtal: 

Kvalitets grad: 

Stressors in Breast 

Cancer Post-Treatment: 

a Qualitative Approach 

Silver, G. & Santos, 

MA.  

Latino-Am. 

Enfermagem, 18(4), 

688-695 

2010 

G II 

Att identifiera 

kvinnornas stress i 

livet efter 

mastektomi. 

Data samlades in 

genom semi-

strukturerade 

intervjuer och 

analyserades med 

hjälp av 

innehållsanalys. 

Konflikter 

med självbild 

och föränd-

ringar i 

känslan av 

självständig-

het. 

Titel: 

 

 

Författare: 

Tidskrift: 

 

Årtal: 

Kvalitets grad 

Quality of Life and 

Mood State in Iranian 

Women Post 

Mastectomy  

Tirgari, B., Iranmanesh, 

S., Fazel, A. & 

Kalantari, B.  

Clinical Journal of 

Oncology Nursing, 

16(3), 118-122. 

2012 

GII 

Att undersöka 

humöret och 

livskvalitet (QOL) 

hos patienter som 

hade genomgått en 

mastektomi. 

 

Användes en 

deskriptiv design 

och genomfördes 

i policancer-

kliniker i 

nordöstra Iran. 

 

Deltagarna 

hade lågt 

humör och 

QOL. 
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