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Abstrakt 

Bakgrund: Mer än var tionde kvinna i Sverige kommer att drabbas av bröstcancer under sitt 

liv. 2016 drabbades 7500 kvinnor varav 1400 avled. Att drabbas av bröstcancer är en 

traumatisk och livsförändrande händelse. Mastektomi är en vanlig behandling som innebär 

avlägsnade av ett eller båda brösten. Syfte: Att belysa kvinnors upplevelser vid 

genomgången mastektomi med eller utan bröstrekonstruktion till följd av bröstcancer.  

Metod: Litteraturöversiktens resultat baserades på 14 kvalitativa vetenskapliga artiklar från 

PsychINFO, PubMed samt genom fritextsökning. Resultat: Upplevelsen av att genomgå en 

mastektomi och bröstrekonstruktion uppdagade känslomässig påfrestning, före och efter 

ingreppet. Kvinnorna fick en förvrängd kroppsbild vilket påverkade deras identitet. Det 

fanns ett stort behov av information och stöd från närstående och vården, för att finna 

acceptans och kunna ta sig vidare i livet. Diskussion: Ambivalenta känslor uppdagades i 

samband med mastektomi. Kvinnors ideala kroppsbild påverkas av sociala medier och 

samhällets normer. Sjuksköterskor har en viktig och grundläggande roll i 

återhämtningsprocessen, genom att belysa och ge tillförlitlig information samt skapa och 

förmedla trygghet för kvinnorna i sin sjukdomssituation. Slutsats: Majoriteten av kvinnorna 

i studien hade ett stort behov att uppnå kroppslig normalitet. Det är viktigt att 

sjuksköterskan ser hela individen, det friska och det sjuka, för att kunna ge adekvat vård 

samt bemöta kvinnors individuella behov.  

 

  

Nyckelord: Bröstcancer, Bröstrekonstruktion, Litteraturöversikt, Mastektomi, Normalitet, 

Upplevelser 
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1. Introduktion 
 

Under 2016 fick lite drygt 7500 kvinnor diagnosen bröstcancer och nästan 1400 personer 

avled, vilket gör bröstcancer till den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2017). Att gå igenom en bröstcancerdiagnos och mastektomi som 

behandling innebär känslomässiga, praktiska och sociala utmaningar som upplevs olika för 

varje kvinna. I och med att denna patientgrupp ökar, är det högt aktuellt för sjuksköterskor 

att förbättra förståelsen av kvinnors upplevelser av att genomgå en mastektomi.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Etiologi 

 

2.1.1 Vad är bröstcancer? 
 

Bröstcancer är en multifaktoriell sjukdom och utgår från terminal duct lobular units (TDLU). 

TDLU är ett samlingsnamn där bröstcancern uppkommer, de utgår ifrån mjölkgångarna och 

mjölkkörteln och finns i två former (Regionala Cancercentrum, 2018). Invasiv (elakartad) 

växer in i intilliggande vävnad och sprider sig via blodomloppet och lymfsystemet. Cancer 

insitu (CIS), även kallad godartad cancerform, saknar förmåga att invadera omgivande 

vävnad (Socialstyrelsen, 2015). Sjukdomen står för cirka 30 procent av alla kvinnliga 

cancerfall och mer än var tionde kvinna i Sverige kommer att drabbas av bröstcancer under 

sitt liv (Regionala Cancercentrum, 2018; Socialstyrelsen, 2015). Kvinnor som drabbats av 

bröstcancer har fördubblats i Sverige sedan 1960-talet, med ungefär 1500 fall per år. Högst 

ökning av insjuknandet är i åldrarna 50–59 år, med högst incidens i åldersgruppen 60–69 år. 

I början av 1960-talet var femårsöverlevnaden drygt 60 procent och tioårsöverlevnaden var 

knappt 50 procent. Medicinska och kirurgiska utvecklingen har förbättrat 

femårsöverlevnaden till cirka 90 procent och tioårsöverlevnaden på drygt 80 procent 

(Regionala Cancercentrum, 2018).  
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2.1.2 Symtom av bröstcancer 
 

Symtom av bröstcancer börjar oftast med medvetenhet om en avvikelse, vanligtvis en 

klump, smärta eller bröstvårtssekretion i form av blod eller vattnig vätska från bröstvårtan 

(Lam, Fielding, Chan, Chow & Or, 2005). Andra symtom för bröstcancer är hudförändring, 

som ojämn apelsinliknande hud även kallad för peau d’orange, hudrodnad, hudförtjockning 

och eksem. Enligt rekommendationer bör kvinnor göra undersökningar av sina bröst och 

armhålor regelbundet. Det är viktigt att undersöka sina bröst genom att klämma och känna 

efter eventuella förändringar i bröstens struktur, en gång per månad en vecka efter 

menstruationen upphört då bröstvävnaden är minst hormonpåverkad (Regionala 

Cancercentrum, 2018). Det har framkommit att kvinnor som hade bättre förkunskaper om 

bröst samt regelbundet undersökte dem, kunde identifiera förändringar och söka vård i tid 

hade (Williams och Jeanetta, 2016).  

 

2.1.3 Diagnostik 

 

Vid klinisk undersökning inspekterar läkaren efter de tidiga tecknen, känner brösten i 

sittande och liggande ställning och undersöker lymfkörtlar på halsen, ovan och under 

nyckelbenen samt i armhålorna (Regionala Cancercentrum, 2018). 

Socialstyrelsen (u.å) rekommenderar att alla kvinnor i åldern 40–74 år erbjuds screening för 

bröstcancer med mammografi var 18-24:e månad, med intentionen att upptäcka bröstcancer. 

Statistik från randomiserade studier visar att hälsovinsterna av rekommendationerna har 

sänkt dödligheten med nästan 25 procent. Drygt hälften av alla bröstcancerfall har upptäckts 

genom mammografi i ett tidigt skede i sjukdomen (Broeders et al., 2012; Marmot et al., 

2013).  

  

2.1.4 Att få beskedet 
 

Beskedet bröstcancer kan associeras med död, lidande och upplevas som en traumatisk och 

livsförändrande händelse (Inan, Günüşen & Üstün, 2016). Funderingar och rädsla för den 

osäkra framtiden är ett faktum då livet inte längre är förutsägbart. Många oroar sig för 

framtiden och om cancern har hunnit sprida sig (Landmark, Strandmark & Wahl, 2001). 

Samtal om sjukdomen har andra kvinnor beskrivit som en börda, den konstanta 
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påminnelsen om sjukdomen kan upplevas svår att hantera. Många upplever att 

omgivningen redan gett dem en dödsdom (Inan et al., 2016).  

 

2.1.5 Operation 

 

Bröstcancer kan behandlas med strålning, hormonell behandling och cytostatika men den 

vanligaste behandlingen görs genom kirurgisk avlägsnade av tumören. Partiell mastektomi 

(bröstbevarande kirurgi) innebär borttagning av en del av bröstkörtelvävnad och utförs 

endast om en del av bröstet är påverkad och tumördiametern är max 3–4 centimeter. Om 

flera områden i bröstet har cellförändringar eller om tumören är stor i relation till 

bröstvolymen, är total mastektomi en behandlingsmetod som innebär kirurgisk borttagning 

av hela bröstet. Äldre patienter eller patienter med andra sjukdomar som inte kan behandlas 

med strålning rekommenderas total mastektomi som operationsmetod (Bäcklund, Sandberg 

& Åhsberg, 2016, s. 350–351). Även om kirurgi för bröstcancer har förfinats, genomgår cirka 

45 procent av diagnostiserade kvinnor i Sverige en mastektomi (Regionala Cancercentrum, 

2018). 

 

En bröstrekonstruktion kan göras direkt efter en mastektomi (direkt rekonstruktion), och 

blir allt vanligare. En fördröjd bröstrekonstruktion ger kroppen tid att återhämta sig från 

cancerbehandlingen, vilket är lämpligt vid en aggressiv cancerform som kräver postoperativ 

behandling. Bröstrekonstruktionen görs genom att lägga in ett inplantat under bröstmuskeln 

eller genom förflyttning av kroppsegen vävnad (Bäcklund et al., 2016, s. 351). 

Operationsmetoden anpassas efter individuella förhållanden, strålning, patientens 

kroppsbyggnad, medicinsk historik, riskfaktorer samt patientens egna önskemål. 

Traditionellt görs bröstrekonstruktionen ett till fem år efter cancerbehandling, på grund av 

risken för återfall (Lindman, 2018).  

 

2.1.6 Komplikationer 
 

Komplikationer efter en bröstcanceroperation uppstår sällan, men det är viktigt att 

informera patienter om postoperativa komplikationer som kan uppstå, till exempel 

hematom (blodansamling), serom (ansamling av sårvätska) eller infektioner i 
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operationsområdet (Bäcklund et al., 2016, s. 353; Wolf, 2004b). Vid alla bröstoperationer 

påverkas nerver, intilliggande vävnad, muskler och hud vilket kan leda till postoperativ 

smärta hos patienten (Regionala Cancercentrum, 2018).  

 

2.2 Kvinnor i dagens samhälle 

Kvinnor i dagens samhälle konfronteras dagligen med en idealiserad bild om hur den 

kvinnliga kroppen ska se ut. För många kvinnor symboliserar brösten skönhet, moderskap 

och sexuell attraktion. I sociala sammanhang anses utseende vara en viktig aspekt som 

speglar kvinnans identitet (Durães Rocha, Rodrigues Cruz, Aparecida Vieira, Marques da 

Costa & de Almeida Lima, 2016). Kroppsbild är en mental bild som innefattar attityder och 

uppfattningar om ens fysiska utseende. Den totala uppfattningen en individ håller om sig 

själv, den man är, hur man ser ut och hur man känner sig är en sammanfattning som 

påverkar hur en individ uppfattar världen och interagerar med den (Gilbert, Ussher & Perz, 

2013).  

 

2.3 Kompetensbeskrivning sjuksköterskor 

 

Den legitimerade sjuksköterskans kärnkompetens har grunden i omvårdnad. 

Sjuksköterskan ska arbeta självständigt och tillsammans med patienten och dennes 

närstående samt ansvara för bedömning, diagnostik, planering, genomförande och 

utvärdering av omvårdnaden. Arbetet baseras på vetenskaplig forskning och ska utgå från 

ett humanistiskt och etiskt förhållningssätt. Sjuksköterskan ska visa respekt och utgå ifrån 

alla människors lika värde i det praktiska arbetet, och arbeta utifrån ett helhetsperspektiv 

och visa respekt för patientens självbestämmande, värdighet och integritet. Ett 

personcentrerat arbetssätt är att tillgodose de grundläggande behoven i omvårdnad, utifrån 

patienternas upplevelser i det dagliga livet, de psykosociala, fysiska, existentiella och 

kulturella behoven. Sjuksköterskan ska etablera en god, förtroendefull relation till patienter 

och närstående, vilket är en förutsättning för en god omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). 
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2.4 Teoretisk anknytning  

 

En persons grad av känsla av sammanhang (KASAM) påverkas av olika faktorer. Denna 

salutogena modell fokuserar på hälsans ursprung och belyser människors olika möjligheter 

att bemöta motgångar i livet. Antonovsky definierar hälsa på ett kontinuum, ett pågående 

dragningsspel under individens livstid, ett tillstånd som förändras genom hela livet. 

Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är dimensioner som bidrar till helheten och 

förståelse av begreppet KASAM. Begriplighet innebär att uppfatta omvärlden med förnuft 

och struktur. Hanterbarhet avser en individs förmåga att hantera händelser samt vilka 

resurser individen har till hjälp. Meningsfullhet anses vara den viktigaste dimensionen och 

avspeglar hur personen upplever engagemang och motivation i händelser. Dessa tre 

komponenter är nära sammanflätade. En hög KASAM påverkas av en individs förmåga att 

begripa, hantera och finna meningsfullhet i sitt liv (Antonovsky, 2011, s. 43–63). 

 

2.5 Problemformulering 

 

Bröstcancer är den vanligaste förekommande cancerdiagnosen och cirka 20 kvinnor 

insjuknar varje dag i Sverige. Chansen att bli botad har ökats under de senaste årtiondena 

(Regionala Cancercentrum, 2018). Vid mastektomi tas en del eller hela bröstet bort vilket 

resulterar i en bestående kroppsförändring hos kvinnor. Det är viktigt att stödja patienter i 

sin helhet både fysiskt och psykiskt, att skapa en helhetsbild av patientens behov för att 

kunna tillgodose individualiserad vård. Målet med denna litteraturöversikt var att belysa 

kvinnors upplevelser av att genomgå en mastektomi med eller utan bröstrekonstruktion, för 

att förbättra sjuksköterskors kunskap och förståelse för vad kvinnor går igenom. Detta 

genom att strukturera vårdprocessen och använda nationellt vårdprogram för 

bröstcancerpatienter, vilket kan minska risker för vårdlidande och leda till förbättrad vård 

för kvinnliga bröstcancerpatienter i klinisk verksamhet. 
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3. Syfte 

Syftet var att belysa kvinnors upplevelser vid genomgången mastektomi med eller utan 

bröstrekonstruktion till följd av bröstcancer. 

 

4. Metod  
 

4.1 Design 
 

En litteraturöversikt innebär, att skapa ett underlag för kritisk granskning av ett 

omvårdnadsrelaterat område eller problemområde i sjuksköterskans kunskapsområde. 

Skapa översikt och få insyn i forskningsläget till framtida studier och vilka metoder eller 

teoretiska utgångspunkter som är aktuella (Friberg, 2017, s. 141–144; Polit & Beck, 2017, s. 

87–89). Den kvalitativa ansatsen har använts i litteraturöversikten, för att fånga subjektiva 

erfarenheter och upplevelser, samt uppnå en djupare förståelse i situationer som kvinnor 

med genomgången mastektomi befann sig i eller genomlevt.  
 

4.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

 

Inklusionskriterier för studien var kvalitativa artiklar som belyste kvinnor från hela världen 

mellan 18 och äldre, som genomgått en partiell eller total mastektomi, med eller utan 

bröstrekonstruktion. Litteraturöversikten innefattar både kvinnor som var inneliggande på 

sjukhus samt dem som blivit utskriva. Svenska eller engelska artiklar söktes, eftersom de är 

språken som författarna behärskar i tal och skrift. Artikelpubliceringar var inom 10 års 

intervall (2008–2018), peer-reviewed och har granskats av en etisk kommitté. Studier med 

kvinnor som genomgått profylaktisk mastektomi och män exkluderades från 

litteraturöversikten.  

  

4.3 Litteratursökning 

 

Litteratursökningen i olika databaser var en grund för sökarbetet och gav en överblick i 

ämnesområdet (Östlund, 2017, s. 61). Vetenskapliga artiklar som granskades och användes i 
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resultatet söktes i databaserna PubMed och PsycINFO, med hjälp av MeSH-termer och 

Thesaurus. Systematisk sökning av litteraturen gjordes, sökord som användes var, “breast 

neoplasms” och “breast cancer”, för att få fram relevant litteratur och få ett bredare 

perspektiv i ämnet. Eftersom bröstcancer är ett stort område, har vald inriktning smalnat av 

sökområdet med hjälp av sökorden “mastectomy” och “breast reconstruction”. För att 

belysa sjuksköterskor om kvinnors upplevelser efter en mastektomi har ordet ”psychology” 

använts som subheading i PubMed, detta för att få en bredare sökning av upplevelser. 

Avgränsningen ”qualitative studies” har använts i PsychINFO, då författarna har valt att 

endast inrikta resultatet på kvalitativa artiklar. Fritextsökningar gjordes som resulterades till 

två relevanta artiklar. 

Samtliga sökningar framställdes i en översiktstabell (Bilaga 1). 

 

4.4 Urval, relevansbedömning, kvalitetsgranskning 

 

Urvalsprocessen utgick i fyra steg och återkoppling till syftet skedde kontinuerligt i varje 

steg: 1. Urval av artiklar utgick från titel. 2. Samtliga artiklars abstrakt lästes. 3. Hela artikeln 

lästes med fokus på metod och analysprocess, för att få en mer helhetsbild av artikelns 

innehåll. 4. Sista steget i urvalsprocessen utgick genom att kvalitetsgranska artikeln. Ansåg 

författarna kvarvarande artiklar fortfarande vara relevant i enlighet med syftet, sågs 

inklusionskriterier över för grundligare granskning av samtliga artiklar. Artiklarnas struktur 

och dess innehåll har granskats med hjälp av Karolinska Institutens (2017) bedömningsmall, 

för att säkerställa att artiklarna är originalartiklar. Författarna har även granskat artiklar från 

PubMed genom databasen UlrichsWeb och de artiklar som inte presenterades i databasen, 

granskades tidskrifternas granskningsprocess för att säkerställa att samtliga artiklar var 

peer-reviewed. Granskning av artiklar har genomförts med stöd av Fribergs (2017, s. 187) 

granskningsmall. Valda artiklar presenterades i en översiktstabell, se Bilaga 2.  

 

Författarna skapade en egen granskningsmall, för bedömning av artiklarnas kvalitetsnivå.  

Analys, metod, etiskt resonemang och resultatets koppling till syftet granskades. Varje 

kategori fick max 2 poäng, 8 poäng genererade högt kvalitetsbetyg, 6–7 poäng medel och 

under ≤5 poäng gav betyget låg kvalitet. Författarna har valt att inkludera artiklar av låg 
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kvalitet, då innehållet ansågs relevant och svarade på litteraturöversiktens syfte (Bilaga 3).  

 

4.5 Analys 

 

Analysprocessens första steg var att läsa igenom artiklarna i sin helhet flera gånger. Skapa 

en känsla och förståelse för dess innehåll, sammanhang (Friberg, 2017, s. 135–137) samt 

identifiering av nyckelfynd i resultaten som var kopplat till litteraturöversiktens syfte.  

En sammanställning av enskilda artiklars resultat gjordes för att få en schematisk översikt 

över fynden, som sedan skrevs ut på papper. Artiklarna identifierades med siffror, för att 

underlätta referenshantering. Resultatet från artiklarna lästes flertal gånger för att finna 

likheter och skillnader. Arbetet pågick kontinuerligt för att framställa rena kategorier.  

Meningsenheterna markerades i artiklarnas resultat under läsprocessen som författarna 

sedan klippte ut. Genom återkommande bearbetning fann författarna mindre kategorier. För 

att inte förvränga resultatet, valde författarna att skriva första brödtexten på engelska. 

Denna brödtext översattes till svenska med ständig bearbetning.  

Återkoppling till studiens syfte skedde kontinuerligt under hela analysprocessen för att 

säkerställa rätt material bearbetades (Friberg, 2017, s. 148–151). 

 

4.6 Etiska överväganden  
 

Författarnas egna etiska krav av de bearbetade artiklarna utgick från att inte kränka 

mänskliga rättigheter och principer i tillvägagångssättet. När människor används i studier 

inom forskning måste principer och regler följas för att säkerställa att deltagarnas rättigheter 

skyddas. Rätten till självbestämmande och styra över sitt eget handlande, frivilligt 

deltagande i studier är var individs rättighet till värdighet. I enlighet med principer som 

lyfts i Polit och Beck (2017, s. 137, 156–157) ska studier ha ett etiskt resonemang eller blivit 

godkända av en etisk kommitté. Analysen ska i största möjliga utsträckning genomföras 

utan förutfattade meningar och erfarenheter. 

 

 



 

9 
 

5. Resultat 
 

Litteraturöversiktens resultat baserades på 14 kvalitativa artiklar från; England, Kanada, 

Nederländerna, Nepal, Schweiz, Sverige, Taiwan, Turkiet och USA. Resultatets innehåll 

presenterades i 3 huvudkategorier och 6 underkategorier som belyser hur en mastektomi 

påverkar kvinnor fysiskt, psykiskt och socialt.  

 

Figur 1. Översikt av resultatets innehåll 

 

5.1 Förlusten av ett bröst 
 

5.1.1 Tankarna innan 

 

De första tankarna efter en bröstcancerdiagnos var att överleva. Många kvinnor upplevde 

ambivalenta känslor av att förlora sina bröst genom en mastektomi (Fallbjörk, Salander & 

Rasmussen, 2012; Fang, Shu & Fetzer, 2011), trots den medicinska nödvändigheten var det 

inte ett enkelt beslut (Piot-Ziegler, Sassi, Raffoul & Delaloye, 2010). Innan avlägsnandet av 

brösten, talade kvinnor om svårigheter att föreställa effekterna av att permanent förlora sina 

bröst (Fang, Balneaves & Shu, 2010). Oron över hur deras liv skulle förändras efter 

operationen drev dem att finna olika strategier att förbereda sig i förväg inför den 

kommande processen (Fang, Shu et al., 2011). Beslutet att genomgå en mastektomi 

påverkades ofta av kvinnornas relationer med andra. Många kvinnor blev influerade av 

närståendes åsikter mer än sina egna, då de upplevde att det var ett beslut för hela familjen 

(Fang, Shu et al., 2011).  

 

 

Huvudrubrik Underrubrik  

Förlusten av ett bröst Tankarna innan 

Bröstens betydelse 

Vem är jag? Förändrat utseende 

Att acceptera och ta sig vidare 

Kommunikationens betydelse Bemötande 

Information 



 

10 
 

5.1.2 Bröstens betydelse  

Brösten hade olika betydelser för varje kvinna, beroende på vart de befann sig i livet. Många 

äldre kvinnor neutraliserade bröstens betydelse samtidigt som de hade förståelse till de 

yngre kvinnors starka band till sina bröst (Fallbjörk, Salander et al., 2012). Äldre kvinnor 

upplevde även mastektomi som ett mindre bekymmer och ett liv utan bröst var inte heller 

ett hinder i sin behandling (Piot-Ziegler et al., 2010). I studien av Fang, Shu et al. (2011) hade 

bröstens storlek stor betydelse för hur kvinnorna såg den egna kroppsbilden. Dem med små 

bröst hade ibland lättare att finna en acceptans till de borttagna brösten medan en del 

kvinnor med större byst upplevde det svårare, då det ansågs vara en stor del av 

personligheten (Begum, Grunfeld, Ho-Asjoe & Farhadi, 2011; Fang, Shu et al., 2011).  

  

Kvinnor talade om betydelsen av att upprätthålla en positiv kroppsbild vilket kunde vara 

svårt, då negativa känslor mot det förändrade utseendet minskade självförtroendet (Begum 

et al., 2011; Koçan & Gürsoy, 2016). Förlusten efter en mastektomi, var inte enbart en förlust 

av sina bröst men en stor del av kvinnornas identitet (McKean, Newman & Adair, 2013). Att 

förlora ett bröst innebar en förlust av sin sexualitet, femininitet och känslan av att känna sig 

attraktiv (Fallbjörk, Salander et al., 2012; Koçan & Gürsoy, 2016; Shrestha, 2012).  

 

Trots känslor av sorg kring mastektomin uppgav många kvinnor tacksamhet och glädje. 

Tillgång till bröstprotes och bröstrekonstruktion fanns som alternativ för att kunna återställa 

den splittrade kvinnligheten (Fang, Shu et al., 2011; Shrestha, 2012). I studien av Slatman, 

Halsema och Meershoek (2016) berättade kvinnor om positiv inverkan av bröstproteser i 

vardagen. Protesen kunde hjälpa till att återställa utseendet och lätta oron, trots att de 

upplevde den vara svårhanterlig i vissa situationer (a.a.). För en del frambringade 

bröstproteser känslor av obehag och rädsla över hur omgivningen skulle reagera över deras 

förändrade utseende (Davies et al., 2017; McKean et al., 2013; Piot-Ziegler et al., 2010; 

Slatman et al., 2016). Detta blev en motiverande faktor att genomgå en bröstrekonstruktion, 

då de inte kunde föreställa sig ett liv med enbart ett bröst (Begum et al., 2011; Fallbjörk, 

Salander et al., 2012; Fang, Balneaves et al., 2010; Koçan & Gürsoy, 2016; McKean et al., 2013; 

Piot-Ziegler et al., 2010).  
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5.2 Vem är jag? 
 

5.2.1 Förändrat utseende  

En vanlig beskrivning som kvinnor gav av deras förändrade utseende, var att de såg 

ofullständiga ut (Fallbjörk, Salander et al., 2012; Koçan & Gürsoy, 2016). Förlusten av en 

kroppsdel var traumatiskt (Fallbjörk, Salander et al., 2012; Shrestha, 2012). Många gånger var 

det svårt att kunna betrakta den egna spegelbilden, vilket uppdagade känslor av sorg 

(Fallbjörk, Salander et al., 2012). Kroppen blev inte längre önskvärd på grund av 

asymmetrin och obalansen, två viktiga aspekter som var nödvändig för kvinnor att uppnå 

en god självkänsla (Freysteinson et al., 2012; Piot-Ziegler et al., 2010). Den tomma platsen 

där de tidigare funnits bröst fylldes med ärr från operationen (Piot-Ziegler et al., 2010). 

 

Att se sig i spegeln första gången var skrämmande och annorlunda. Kvinnorna beskrev ord 

som chock och förskräckelse vid första anblick av brösten, men vissa var fortfarande i 

förnekelse och hade svårt att se och röra vid operationsområdet (Davies et al., 2017; 

Freysteinson et al., 2012; Koçan & Gürsoy, 2016). Kvinnor kände sig oförberedda för ärrens 

utseende och storlek, amputationen var en konstant påminnelse om bröstcancern (Begum et 

al., 2011; Fallbjörk, Frejeus et al., 2012; Fallbjörk, Salander et al., 2012; Slatman et al., 2016). 

De kvinnor som fortsatte att titta på sin spegelbild, upplevde med tiden att det blev lättare 

(Freysteinson et al., 2012; Koçan & Gürsoy, 2016; Slatman et al., 2016).  

 

Svåra känslor om den förändrade kroppsbilden varade långt efter operationen och hade stor 

påverkan på kvinnan och familjeförhållandet. Det ledde i sin tur till ett begränsat socialt liv 

och en tendens att undvika sociala relationer (Davies et al., 2017; Koçan & Gürsoy, 2016). I 

studien av Fallbjörk, Salander et al. (2012) och Slatman et al. (2016) framkom det att 

mastektomi var en stor påfrestning för kvinnorna i den intima relationen med sin partner. 

De beskrev svårigheter med att visa upp sin kropp, förändringen var påtaglig vilket gjorde 

det svårt för kvinnorna att känna sig bekväm vid sexuellt umgänge.  
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5.2.2 Att acceptera och ta sig vidare 

 

Kvinnor uttryckte glädje av att bli av med bröstcancern och tacksamhet över att fortfarande 

vara vid liv ansågs vara viktigare än förlusten av ett bröst (Fang, Shu et al., 2011; 

Freysteinson et al., 2012; Koçan & Gürsoy, 2016). "As long as I enjoy good health, the breast 

doesn't mean a lot for me. The important thing is my health … " (Koçan & Gürsoy, 2016, s. 

4). De pratade fortfarande om sig själva som värdefulla människor, som kvinna, trots bristen 

på bröst, "I'm a woman with or without my breasts" (Fallbjörk, Salander et al., 2012, s. 45). 

Den negativa synen kvinnor hade av sig själv och sjukdomen behövde förändras, för att 

finna acceptans till de kroppsliga förändringarna och kunna ta sig vidare. Det var svårt för 

många kvinnor att bearbeta förlusten av bröstet och ärret efter mastektomin. Med hjälp av 

kosmetiskt ingrepp kunde de påbörja bearbetningen av den förändrade kroppen och med 

tid lära sig acceptera den (Fang, Balneaves et al., 2010). Humor var ett sätt att bearbeta 

sorgen och för några var en bröstrekonstruktion ett steg närmare acceptans (Piot-Ziegler et 

al., 2010). Kvinnor beskrev hela förloppet som en lång och hård resa och hade inte velat gå 

igenom den igen (Fallbjörk, Frejeus et al., 2012). 

 

Bröstrekonstruktionen kunde bidra till att minska påminnelserna om bröstcancern och 

återställa en känsla av normalitet (Begum et al., 2011). Den känslomässiga förlusten av 

bröstet gjorde att kvinnorna tvivlade på ett positivt resultat av bröstrekonstruktionen (Piot-

Ziegler et al., 2010). Hälsotillståndet efter en mastektomi och behov av ytterligare 

behandlingar var ett hinder för några kvinnor att genomgå en direkt bröstrekonstruktion. 

De ansåg att de hade en större möjlighet att kunna hantera de fysiska och psykiska 

utmaningarna, om de gick igenom en operation istället för två (Begum et al., 2011). 

 

Resultatet efter bröstrekonstruktionen var långt ifrån de ursprungliga förväntningarna en 

del kvinnor hade haft. Det tog tid att finna sig i det förändrade utseendet, men de ångrade 

inte sitt beslut. Kvinnorna ansåg att fler operationer inte var värt riskerna (Fallbjörk, Frejeus 

et al., 2012; Fallbjörk, Salander et al., 2012; Fang, Balneaves et al., 2010; Freysteinson et al., 

2012; Holland, Archer & Montague, 2016), då de uttryckte funktionell oro över förändringar 

som beröring och känslighet av bröstet (Begum et al., 2011; McKean et al., 2013). Det 
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rekonstruerade bröstet var som ett främmande föremål, upplevdes vara i obalans, 

annorlunda och inte så perfekta som de hade förväntat sig (Begum et al., 2011; McKean et 

al., 2013). Några kände ett behov av att fixa till det friska bröstet för att uppnå en estetisk 

balans av brösten. Även om andra såg brösten som acceptabla var det svårt att komma 

undan önskan om kroppslig perfektion (Fallbjörk, Frejeus et al., 2012; Fang, Balneaves et al., 

2010; Holland et al., 2016; Piot-Ziegler et al., 2010; Slatman et al., 2016).  

 

5.3 Kommunikationens betydelse 

 

5.3.1 Bemötande 
 

Kvinnor upplevde att de blivit illa bemötta av kirurgen och deras frågor och funderingar 

kring bröstrekonstruktionen blev nonchalerade (Fallbjörk, Frejeus et al., 2012; Holland et al., 

2016). De hamnade i en beroendeställning i mötet med kirurgen på grund av hens 

professionella roll och de fick inte möjligheten till delaktighet kring beslut gällande 

operationens tillvägagångssätt eller val av bröststorlek. En del kvinnor blev nekade vidare 

justeringar av bröstrekonstruktionen, då kirurger från olika sjukhus hade delade åsikter 

kring det estetiska utseendet (Fallbjörk, Frejeus et al., 2012) 

I got to meet a doctor who brusquely told me that I had way too high expectations and 

that the important thing must surely be that I had something to put in my bra. Then I    

 got really sad, it felt like a slap in the face, hey, this is no Hollywood Factory (a.a., s. 

222) 

  

I studien av Freysteinson et al. (2012) upplevde kvinnor att vissa kirurger och sjuksköterskor 

var otrevliga, oförskämda och saknade kommunikationsförmågor för att föra en god 

vårdrelation (a.a.). Att kunna känna tillit och respekt gentemot vårdpersonal var en viktig 

och bidragande faktor till att minska ångest (Begum et al., 2011). De kirurger och 

sjuksköterskor som gav god vård och omsorg samt behandlade dem väl under 

behandlingsprocessen upplevdes av kvinnorna som empatiska (Freysteinson et al., 2012). 

Sjuksköterskor hade tagit sig god tid att förklara det kirurgiska ingreppet och 

återhämtningsprocessen genom att erbjuda böcker och häften med information om 

bröstcancer samt behandlingar (Greenslade, Elliott & Mandville-Anstey, 2010). 
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5.3.2 Information 

 

Kvinnor berättade om önskan av bättre mental förberedelse för att kunna ta sig igenom en 

mastektomi. Stöd från familj och vårdinsatser var essentiella faktorer (Fang, Shu et al., 2011; 

Greenslade et al., 2010). Inför en mastektomi och bröstrekonstruktion önskade många 

möjligheten till att titta på filmer, se fotografier (Begum et al., 2011; Davies et al., 2017; 

Holland et al., 2016) och höra andra kvinnors berättelser för att dra lärdom utav deras 

erfarenheter (Davies et al., 2017; Fallbjörk, Frejeus et al., 2012). Kvinnorna ansåg att detta 

hade bidragit till en mer realistisk förväntan av operationen och förbättrat kunskapen kring 

den egna diagnosen (Greenslade et al., 2010). I studien av Fang, Balneaves et al. (2010) hade 

kvinnor fått en positivare inställning av bröstrekonstruktionen på grund av att de hade fått 

sett postoperativa fotografier.  

 

Bröstcancerdiagnosen påverkade kvinnors förmåga att absorbera och förstå information, 

samt ta till sig rekommendationer från kirurgen (Begum et al., 2011; Fang, Shu et al., 2011). 

Att ta snabba beslut upplevdes stressigt av många, då de kände att de inte hade blivit given 

möjligheten att hinna smälta och ta till sig sin situation (Davies et al., 2017; Holland et al., 

2016). ‘‘Everything went really quick, and I did not feel like I had a chance to let it sink in; 

everything was like boom boom boom’’ (Davies et al., 2017, s. 365). En del kvinnor hade fått 

utbildning om eftervård samma dag som operationsdagen, vilket upplevdes jobbigt då de 

ansåg att det var fel tidpunkt (Greenslade et al., 2010). 

 

6. Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Datainsamling 

Användandet av olika databaser ökade tillförlitligheten av litteraturöversikten då 

artiklarnas resultat gav en bredare insikt och relevans till syftet. Relevanta artiklar som 

hittats till resultatet har även uppdagats i fler än en databas se Bilaga 1. I denna 



 

15 
 

litteraturöversikt valde författarna att fokusera på upplevelser och erfarenheter hos kvinnor 

som genomgått en mastektomi från 18 år och äldre, eftersom det ansågs behöva en bredare 

kunskap i området. Eftersom Sverige idag är ett växande mångkulturellt land, såg 

författarna ett behov av att utöka kunskapen kring bemötandet i omvårdnaden. Upplevelser 

och erfarenheter inom bröstcancer, mastektomi och bröstrekonstruktion är lika, oavsett vart 

kvinnor befinner sig runt om i världen. Därmed ansågs den geografiska spridningen av 

artiklarnas ursprung vara en styrka till resultatet i denna litteraturöversikt (Polit & Beck, 

2017, s. 500–501). 

 

6.1.2 Avgränsningar 

Begränsning av årtal gjordes med en 10 års period mellan 2008–2018, detta baserades på den 

ständiga utvecklingen inom cancervården och bröstkirurgin. Den adjuvanta behandlingen 

har förbättrats avsevärt de senaste 10 åren, implantatens innehåll och struktur förbättras 

ständigt och komplikationer efter mastektomi och bröstrekonstruktion har minskats. 

Ytterligare begräsningar gjordes till svenska och engelska då detta är språket författarna 

behärskar. Peer-reviewed avgränsning valdes vid sökningar, för att säkerställa att de 

vetenskapliga artiklarna lästs och granskats av ämnesexperter innan publicering. 

 

Med språkkunskaperna tillsammans med hjälp av internetbaserat lexikon 

(www.wordreferens.com) översattes brödtexterna från engelska till svenska noggrant, 

enskilt och tillsammans. Trots noggrann översättning fanns risk för feltolkning då det 

engelska språket inte var författarnas modersmål och därmed kunde ses som en svaghet. I 

databasen PubMed kunde åldersbegränsning för vuxna inte göras från 18 år, eftersom barn 

och ungdomars åldersspann var mellan 0 och 18 år. Därmed blev åldersbegränsningen i 

denna databasen från 19 år.  

 

Databaserna PubMed och Psychinfo användes för att få ett brett perspektiv inom medicinsk 

forskning samt psykologiska aspekter relaterat till syftet. Boolesk söklogik användes för att 

bestämma vilken relation och kombination sökorden skulle ha till varandra. De sök-

operatorer som användes var AND för att koppla ihop söktermerna och OR för att utöka 

vidden på sökningarna för att få ett bredare resultat (Östlundh, 2017, s. 72–73). Detta för att 

http://www.wordreferens.com/
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minimera riskerna för bortfall av relevant litteratur. Trunkering användes i databasen 

Psychinfo för att inkludera olika böjningsformer av ord, till exempel söktermen 

”mastectom*” (a.a., s. 71). Sökningar gjordes även i databasen Cinahl med headings som 

”mastectomy”, ”breast neoplasms”, ”breast reconstruction”, ”attitudes” och ”experience”, 

med olika kombinationer. Sökningen gav många träffar men författarna ansåg att de inte 

fann några relevanta artiklar av dessa söktermer. En del av artiklarna som inkluderats i 

resultatet går att finna i Cinahl, men med andra söktermer som inte är kopplat till 

litteraturöversiktens syfte.   

 

Män och barn exkluderades då det inte forskats tillräckligt för att kunna göra en 

litteraturöversikt på kandidatnivå (Friberg, 2017, s. 40). Inget specifikt tidsperspektiv gjordes 

då författarna ansåg att utifrån syftet inte vara en relevant begränsning. Profylaktisk 

mastektomi exkluderades för att begränsa området. De kvinnor som valde att genomgå en 

profylaktisk mastektomi gjorde detta i relation till ärftlighet av den muterade genen BRCA 1 

och 2. Upplevelser och erfarenheter kan därmed skilja sig från kvinnor som fått diagnosen 

bröstcancer och genomgår mastektomi och/eller bröstrekonstruktion. 

 
6.1.3 Metod 

Utifrån helikopterperspektivet som gjordes för att införskaffa en översiktsbild, uppdagades 

att artiklarnas innehåll var mest av kvantitativ karaktär, då ett av sökorden var ”quality of 

life”. Eftersom författarna var ute efter att uppnå en djupare förståelse i situationer av vad 

kvinnor med genomgången mastektomi befann sig i eller genomlevt, ansågs kvalitativa 

artiklar mer lämpliga i denna litteraturöversikt. Enligt Dahlborg Lyckhage (2017, s. 34) är 

analys av berättelser en lämplig metod att använda, eftersom problemområdet är 

människors upplevelser och erfarenheter, vilket var det som låg i fokus. Kvantitativa 

exkluderades och istället valdes andra sökord som kunde besvara en kvalitativ ansats och 

fånga den subjektiva upplevelsen.  

 

6.1.4 Kvalitetsgranskning 
 

Kvalitetsgranskningsprocessen är en betydligt stärkande faktor i litteraturöversikten. 

Samtliga artiklar är granskade med hjälp av Fribergs granskningsmall (2017, s. 187) för 
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kvalitativa artiklar. Styrkorna med Fribergs granskningsmall (2017) var att de fanns 14 

konkreta frågor som upplevdes lätta att förstå. Frågorna var övergripande vilket 

underlättade granskning och applicering till de olika länderna och dess forskningsmetod. 

Författarna hade tidigare erfarenhet vid användandet av SBU´s och Polit och Beck´s 

granskningsmall och gjorde en bedömning om att Fribergs granskningsfrågor i metod och 

analys var innehållsfattiga. Detta ansågs som en svaghet men med hjälp av tidigare 

erfarenhet, kunde författarna använda sina förkunskaper för att göra en mer grundlig analys 

och granskning av metod delen. Något som författarna saknade med Fribergs 

granskningsmall var att kunna bedöma artiklarnas kvalitetsnivå (låg, medel, hög). Därmed 

formades en egen modell för att lättare kunna bedöma kvalitetsnivå med betoning på 

områdena analys, metod, resultatets koppling till syftet och etiskt resonemang. Ytterligare 

en styrka var att författarna använde sig utav Ulrich Webb och Karolinska Institutets 

bedömningsmall, för bedömning om artiklarna var originalartiklar. Med en del av artiklarna 

fick författarna söka sig till tidskrifterna, för att säkerställa att även dessa genomgått en 

granskning innan publicering och därmed säkerställa tidskriftens tillförlitlighet.  

 

6.1.5 Analys 

Arbetet genomfördes mycket över telefon, dator och internet på grund av 

familjeförhållanden och bosättning, vilket kan anses vara en svaghet. För att inte påverka 

snedvridning av arbetets slutresultat och för att stärka innehållet, har många träffar mellan 

författarna skett för att säkerställa gemensamma mål med litteraturöversikten.  

 

6.1.6 Forskningsetiska överväganden 

I enlighet med författarnas initiala tillvägagångssätt av analysprocessen, med intentionen att 

inte erhålla förutfattad tolkning av texten, upplevde författarna svårigheter att inte påverkas 

emotionellt från kvinnornas berättelser. Därmed kan förförståelsen inte helt exkluderas från 

litteraturöversikten.  
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6.1.7 Begränsningar 

Upplevelser i samband med mastektomi hade en stark koppling till den egna självbilden. 

Detta ansåg författarna var en nackdel i litteraturöversikten, då sökordet ”body image” inte 

var ett relevant sökord kopplat till syftet, vilket kunde gett upphov till att många relevanta 

artiklar blev omedvetet uteslutna. 

 

6.2 Resultatdiskussion  

 
Ett av litteraturöversiktens huvudfynd påvisade hur kvinnor upplevde svårigheter av att 

genomgå en mastektomi. Ambivalenta känslor uppstod av att förlora ett bröst, då kvinnor 

hade ett stort behov av kroppslig normalitet. Brösten visade sig ha ett starkt samband till 

hur kvinnor upplevde den egna kroppsbilden.  

Avlägsnandet av ett bröst ansågs av många kvinnor inte enbart som en förlust av en 

kroppsdel, men även en stor del av sin femininitet (Murray, Turner, Rehan & Kovacs, 2015). 

Att genomgå en mastektomi efter en bröstcancerdiagnos är en oförutsedd situation vilket i 

många fall skapar kan skapa en inre (psykisk) och yttre (fysisk) obalans (Antonovsky, 2011, 

s. 44). Kvinnor hade svårt att acceptera det förändrade utseendet och upplevde svårigheter 

att relatera till den egna identiteten. En bröstrekonstruktion efter en mastektomi gjorde att 

kvinnor kände sig hel igen och kunde börja återfå en känsla av normalitet. De upplevde sig 

mer nöjd och självsäker i sin egen kropp (Abu-Nab & Grunfeld, 2007). I Truelsen (2003) 

påvisades ett motstridigt resultat där kvinnor beskrev att trots genomgången 

bröstrekonstruktion upplevdes en förlust av femininitet som var svår att återställa. Förutom 

det estetiska utseendet tog den fysiska och emotionella återhämtningen längre tid än många 

förväntat sig (McClelland, 2016; Murray, et al., 2015).  

 

I litteraturöversiktens resultat framkom det, att kvinnors förväntningar av en 

bröstrekonstruktion inte stämde överens med resultatet. Asymmetri var en stor anledning 

till den upplevda besvikelsen över det nya bröstet. Kvinnans utseende och de normer som 

finns i samhället var ofta viktiga faktorer som påverkade deras beslut, när det kom till att 

genomgå en bröstrekonstruktion efter en mastektomi. Något som kunde hittas i studien av 

Denford, Harcourt, Rubin och Pusic (2011) där samhällsstandarden för ett normalt, 
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accepterat utseende var den huvudsakliga anledningen att genomgå en bröstrekonstruktion 

(a.a.). I studien av Thomas och Usher (2009) hittades ett starkt samband mellan det kvinnliga 

könet och sociokulturella normer. Perceptuella dimensioner av kroppsbilden relaterades till 

sociala jämförelser med vänner och bilder i media, för att uppnå ett idealiskt utseende och 

bekräfta sitt självvärde. Enligt Antonovsky (2011, s. 44) påverkas en individs inre och yttre 

av det som händer i världen (a.a.). Samhällsnormer och förväntningar som kvinnor upplever 

att de ska förhålla sig till, har varit och är en utmaning som de möter dagligen och influerar 

deras perception av den egna identiteten. Antonovsky menar att de individer som har en 

stark känsla av hanterbarhet, till exempel motivation till att hantera sjukdomen, har rätt 

resurser för att kunna hantera motgångar som mastektomi till följd av bröstcancer (a.a., 

2011, s. 45–48).  

 

Sjuksköterskor har en viktig och grundläggande roll i återhämtningsprocessen för den nya 

identiteten, samt vara ett stöd för kvinnor i de nya faserna i sina liv (de Almeida Araújo, da 

Silva, Bonfim & Carvalho Fernandes, 2010). Vid en bröstcancerdiagnos är det viktigt för 

sjuksköterskor att fokusera på helheten, att se hela patienten och inte enbart sjukdomen 

samt att utgå från enskilda individers unika upplevelser av sin livsvärld. Sjuksköterskors 

stressiga arbetsmiljö kan leda till en negativ upplevelse i bemötandet.  

I litteraturöversiktens resultat framkom kvinnors upplevelser kring bristen av bemötandet i 

vården. De kände sig inte delaktig i sin egen vård och hade inte fått gehör kring sina 

önskemål. De upplevde att de hade blivit illa bemött och att sjuksköterskor saknade 

kommunikationsförmågor. Andra kvinnor beskrev positiva erfarenheter relaterat till 

sjuksköterskors engagemang, empati och att de blivit väl bemötta i sina känslor, vilket gav 

dem trygghet i sin situation.  

Detta kunde man finna i studien av de Almeida Araújo et al. (2010) där den stressiga 

arbetsmiljön blev ett hinder i kommunikationen med patienter. Det var svårt att hinna skapa 

en terapeutisk relation vilket påverkade samtalets djup, vilket i sin tur påverkade 

patientvården till det sämre med längre vårdprocess (a.a.). Detta är ett problem som inte 

orsakas av sjuksköterskor, men är viktigt att ha i åtanke i mötet med patienten.  
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Enligt svensk sjuksköterskeförening (2016) ska sjuksköterskan arbeta efter en 

personcentrerad vård. Den ska utgå från den enskilde individens behov och se personen 

som jämbördig och värdefull partner i vården. Sjuksköterskan ska visa genuint intresse för 

dennes berättelser och situation, identifiera och skapa evidensbaserade förutsättningar för 

att uppnå god hälsa samt respektera och inte moralisera personers beslut. Något som 

framkom i artikeln av Rchaidia, Dierchx de Casterlé, de Blaeser och Gastmans (2009) där 

samtliga patienter nämnde vikten av ett förtroendebaserat förhållande mellan sjuksköterska 

och patient. Det var viktigt att patienten fick vara delaktig kring sin egen vård och framföra 

sina egna beslut. Detta bidrog till att främja deras värdighet och bekräftade dem som 

individer och inte enbart en person med cancer. Antonovsky betonar vikten av att främja 

och stärka patienters friskfaktorer, genom att se till hela individen inte enbart sjukdomen 

(2011, s. 38–41). Detta kan sjuksköterskan göra genom att identifiera patientens nätverk och 

inkludera dessa resurser. I studien av Ödling, Norberg och Danielson (2002) framkom 

betydelsen av ett fungerande nätverk i vårdsammanhang, vilket är en viktig aspekt för 

sjuksköterskor att vara medvetna om. Att aktivt inkludera patientens omgivning i 

omvårdnaden för att skapa en trygg miljö (a.a.). 

 

Något som inte framkom i litteraturöversiktens resultat var om kvinnorna delgivits en 

kontaktsjuksköterska under sin vårdprocess. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer 

(2014), bör hälso- och sjukvården erbjuda en kontaktsjuksköterska till bröstcancerpatienter, 

för att stödja patienten i hens upplevelser i sin sjukdom samt ge möjlighet till att bearbeta 

sin kris. Patientlagen (SFS 2014:82, kap. 6), 1–4 § beskriver tydligt att alla patienter som är i 

behov har rätt till en fast vårdkontakt, med mål att tillgodose behoven gällande trygghet, 

kontinuitet, samordning och säkerhet i sin vårdprocess. Patientlagen betonar vikten av att ge 

bekräftelse till patienters upplevelser och stödja individers ställning kring delaktighet av sin 

vård. I studien av Wolf (2004a) beskrevs den positiva inställningen till vårdkvalitet och det 

goda bemötandet de fick av sin kontaktsjuksköterska. Kvinnor beskrev 

kontaktsjuksköterskan som ärlig, snäll och kunnig inom området samt att hen fungerade 

som en nödvändig och högt uppskattad länk mellan de olika vårdinrättningarna. De tankar 

och funderingarna kring operationen de inte vågade ställa till kirurgen, kunde de oftast få 
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svar och hjälp med från kontaktsjuksköterskan. Kvinnorna klarlade att upplevelsen av 

kontinuitet och samordning under vårdprocessen kunde uppnås med hjälp av 

kontaktsjuksköterskan (a.a.) 

 

I litteraturöversiktens resultat framkom det att kvinnor upplevde svårigheter med att 

minnas den information som givits i samband med bröstcancerbeskedet, på grund av 

chocken som uppkom i första mötet. Det var viktigt för kvinnorna att känna sig väl 

förberedd och informerad om de olika alternativen. Många kvinnor upplevde stress vid 

beslutsfattande situationer gällande vidare behandling. Detta hade en negativ påverkan hos 

kvinnorna, på grund av mängden information de skulle ta in samt den begränsade tiden de 

hade att fatta ett beslut. I andra studier framkom kvinnors positiva upplevelser av att erhålla 

tillförlitlig och adekvat information, vilket medförde att de lättare kunde börja bearbeta sin 

situation (Drageset, Lindstrøm, Giske & Underlid, 2012; Lam et al., 2005; Murray et al., 2015; 

Pennington, 2005).  

  

Information, utbildning och stöd till kvinnor och deras anhöriga är betydelsefullt för att 

uppnå god vård, då varje individ förbereder sig på olika sätt inför olika operationer. I 

litteraturöversiktens resultat framkom kvinnors önskan om möjligheten till att se fotografier 

av mastektomerade kvinnor och de som genomgått en bröstrekonstruktion. Detta för att 

skapa en mer realistisk förväntning av det estetiska resultatet samt minska oron över 

kommande operationer. I studien av Abu-Nab och Grunfeld (2007) erbjöds kvinnor 

möjligheten av att se fotografier på rekonstruerade bröst, vilket hjälpte dem behålla en 

positiv inställning till operationen (a.a.).  

Sökandet av information från bibliotek och internet, ansågs vara ett viktigt verktyg för 

kvinnorna. Detta för att få en ökad förståelse av sin sjukdom och tillgängliga behandlingar 

samt kunna ställa rätta frågor i samband med medicinsk konsultation (Lam et al., 2005). Att 

få ökad kunskap minskade oron hos patienterna och gav dem känslan av trygghet (Rchaidia 

et al., 2009). Då internet är informationsrikt, kunde det leda till fler nackdelar än fördelar för 

en del kvinnor, framförallt när de ställdes inför snabba beslut (Nissen, Swenson, & Kind, 

2002). Därmed är det viktigt att sjuksköterskor ger adekvat och tydlig information, 

kontinuerligt återkoppla under samtalets gång för att säkerställa att samtalets innebörd har 
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framkommit tydligt. Skriftlig information och broschyrer från olika bröstcancerföreningar 

kan vara ett bra komplement till det verbala samtalet, då innehållet är lättförståeligt. 

Fördelen med alternativ informationsgivning kan styrkas i en studie av Wolf (2004a), där 

kvinnor belyste sin uppskattning till den verbala informationen samt informationshäfte som 

komplement. Detta uppskattades också av närstående då det underlättade för dem att 

kunna bli mer delaktig till sin anhöriges vårdprocess (a.a.).  

 

Genom att utgå från ett holistiskt synsätt kan sjuksköterskor främja kvinnors hälsa och 

meningsfullhet i samband med bröstcancerdiagnos. Antonovsky (2011, s. 45–49, 235–238) 

menar att meningsfullhet är den viktigaste dimensionen av de tre komponenterna i 

KASAM. Även om en individ har hög begriplighet och hanterbarhet måste de finna 

motivationsfaktorer för att uppnå meningsfullhet i livet. De tre komponenterna är stark 

sammankopplade men är inte beroende av varandra, drivkraften mellan de olika 

komponenterna varierar hos var individ vilket i sin tur påverkar hälsan i olika grad (a.a.). 

Sjuksköterskans uppgift är inte att stärka en individs känsla av sammanhang, utan stötta 

samt ge stöd utifrån en persons förutsättningar i sjukdomen. Ökad kunskap om en individs 

förmåga att förstå, hantera samt finna meningsfullhet i sin situation i livet, är till en fördel 

för att praktisera individ anpassad omvårdnad (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014, s. 60). 

 

7. Slutsats 

 
Sammanfattningsvis visade litteraturöversikten att majoriteten av kvinnorna behövde 

uppnå normalitet i sina liv efter en mastektomi. Den fysiska och den psykiska förlusten av 

bröstet upplevdes svår att hantera. Det är viktigt som sjuksköterska att ta sig tid att förstå 

och sätta sig in i den enskildes situation och vilka förväntningar den personen har, samt hur 

individen definierar och identifierar normalitet. Det är lika viktigt att erkänna skillnader, 

eftersom det som en person anser vara normalt kan inte återspegla andras perception av 

kroppslig normalitet. 

Det är också viktigt att förbättra kommunikationen och relationen mellan vårdpersonal och 

kvinnor som genomgått en mastektomi, genom att till exempel delge samma information 

kontinuerligt eftersom patienterna tar in informationen olika snabbt. 
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Bättre förutsättningar till att hantera förväntningar och tillfredsställelse av 

behandlingsalternativ efter en bröstcancerdiagnos, var en stor önskan hos kvinnor. Detta 

kan uppnås genom exempelvis, visa fotografier av mastektomerade bröst och/eller 

rekonstruerade bröst.  

Det behövs vidare forskning för att bedöma hur stor inverkan brist på information och 

bemötande i vården har på kvinnors upplevelser av att genomgå en mastektomi, för att 

kunna utveckla och förbättra omvårdnaden kring dessa patienter.  
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Översikt av bilagor 

Bilaga 1 

Databas 

 

Sökord Avgränsning Antal relevanta 

träffar 

Urval* 

 1 

Urval* 

2 

Urval* 

3 

Urval* 

4 

PubMed 
180131 

"breast neoplasms" AND 

"mastectomy"[Mesh] AND 

"psychology"[Mesh] AND 

"qualitative 

research"[Mesh] 

 

 

2008–2018  
English OR Swedish  
Adult 19+ 

 

39 

 

39 29 23 9 

**9 artiklar 

PsycINFO 
180202 

 

"breast neoplasms" OR 

"breast cancer" AND 

mastectom* OR "breast 

reconstruction"  

Peer reviewed 

2008 - 2018 

Adulthood: 18+ 

English  
Qualitative studies 

66 

 

66 40 22 12 
**9 artiklar 

Fritextsökning  

 
     2 

Greenslade, 

Elliott, 
Mandville-

Anstey (2012) 
 

Koçan, Gürsoy 

(2011) 

*Urval 1: Artiklarnas titel lästes, Urval 2: Artiklarnas abstrakt lästes, Urval 3: Hela artikeln lästes, Urval 4: Artiklarna kvalitetsgranskade 
**Dubbel hit 

 

 



 

 
 

Bilaga 2 

Författare 

(Årtal) 
Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(bortfall) 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat 

Begum, 

Grunfeld, Ho-

Asjoe, Farhadi 

(2011) 
England 

Undersöka patienters 

erfarenhet av att 

besluta att genomgå 

en 

bröstrekonstruktion 

efter mastektomi 

Kvalitativ 

Explorativ 

21 (2) 
 

Metod Semi strukturerad intervjuer:  

Transkriberades 

ordagrantanalyseradeskodadesindelning till 

teman+underteman 

Analys Identifiering & organisering av inspelade data 

(separat)  till teman Transskript 

analyseradeskodadesgrupperades till teman 

subteman. 

 

Kvinnors val att 

genomgå en 

direkt/fördröjd 

bröstrekonstruktion 

påverkades av olika 

faktorer, vilket de 

inte alltid fick vara 

delaktig i.  

Davies, 

Brockopp, 

Moe, Wheeler, 

Abner, 

Lengerich 
(2017) 
 

Undersöka kvinnors 

levda erfarenheter av 

att se sina 

mastektomi ärr för 

första gången 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 

10  
(5) 

Metod Djupgående intervjuer, öppna 

frågorInspeladetranskriberad ordagrant 

 

Analys Transkribering ordagrant Reflektion av 

innehåll Finna likheter och skillnader (separat+ 

tillsammans) Finna teman 

Kvinnors känslor av 

att se sig själv för 

första gången efter 

en mastektomi 

medförde rädsla 

över brösten och 

ärrens utseende.  

Fallbjörk, 

Frejeus, 

Rasmussen 
(2012) 
Sverige 

Undersöka kvinnors 

upplevelse av att 

genomgå 

bröstrekonstruktion 

efter mastektomi till 

följd av bröstcancer 

Kvalitativ 

Explorativ 

6 
(0) 

Metod Inspelade intervjuer 30-

80minhemma/hotell/sjukhus 

Analystranskriberad ordagrant extrahering av 

upplevelser från textertematisk narrativ analys: analys 

av text separat+ tillsammansuppnå konsensus av 

textenorganisering av upplevelser+ kodning4 teman 

uppstod 

Upplevelser av brist 

på information i 

samband med en 

mastektomi och 

vårdpersonalens 

bristande bemötande 

Fallbjörk, 

Salander, 

Rasmussen  

Beskriva kvinnors 

upplevelser av att 

förlora ett bröst 

relaterat till 

Kvalitativ 

Explorativ 

16  
(1) 

Metod Deltagare från tidigare enkätstudieTematisk 

intervjuer av narrativ form som inspelades pågick 30-

80minReflektioner efter intervjuer 

Äldre och yngre 

kvinnors relation till 

sina bröst samt 

upplevelsen av att 



 

 
 

(2012) 
Sverige 

bröstcancer, 

reflektioner kring 

bröstrekonstruktion 

samt hur det 

påverkade deras liv 

Analystranskribering ordagrant Finna likheter+ 

skillnader kodning av intervjuer (rigor+ 

trovärdighet) analysering av huvudfynd3 

huvudteman 

genomgå en 

mastektomi var 

olika.  

Fang, 

Balneaves, Shu 
(2010) 
Taiwan 

Förstå taiwanesiska 

kvinnors 

erfarenhet/upplevelse 

av att få 

bröstrekonstruktion 

efter genomgången 

mastektomi 

Kvalitativ 
Hermeneutik 

fenomenologi 

7  
(framgår ej) 

Metod Djupgående intervjuer (öppna frågor) ca 

100minInspelades 

Analys transkriberad ordagrant Översättning från 

Mandarin/Taiwanesiska till engelskaTematisk 

analys finna mättnad 

  

Kvinnor upplevde 

svårigheter att 

acceptera förlusten 

av brösten efter 

mastektomi 

Fang, Shu, 

Fetzer 
(2011) 
Taiwan 

Undersöka 

taiwanesiska 

kvinnors 

erfarenhet/upplevelse 

av att genomgå en 

mastektomi 

Kvalitativ 

Deskriptiv 

10  
(framgår ej) 

Metod Datainsamling i 2 steg: FAS 1: 

semistrukturerade intervjuer inspelades 

FAS 2: rekrytering av deltagare till 

fokusgruppGruppintervjuerspelades in 

AnalysTranskribering innehållsanalytisk metod för 

analysskapa koderorganisering till 3 

kategoriertranskribering till kinesiska (Rigor) 

Rädsla om 

överlevnad och hur 

livet skulle förändras 

för dem och familjen 

efter en mastektomi.  

Freysteinson, 

Deutsch, 

Lewis, Sisk, 

Wuest, Cesario 
(2012) 
USA 

Beskriva upplevelser 

av att betrakta sig 

framför en spegel 

efter en mastektomi 

Kvalitativ 

Ricoeur’s 

fenomenologisk 

och hermeneutik 

metod 

12  
(8) 

Metod Enkätinspelning av intervjuer  

Analys transkribering ordagrann 

analys av text flertalet gånger strukturering 

skapande av teman+ återgå till text 

kontinuerligtuppnå mättnad 

Kvinnors frustration 

över den egna 

spegelbilden, känslor 

som rädsla, chock 

och deformation 

framkallade sorg 

över den förändrade 

kroppen.  

Greenslade, 

Elliott, 
Mandville-

Anstey  
(2012) 
Kanada 

Kvinnors upplevelser 

av 

direktrekonstruktion 

i samband med 

mastektomi 

Kvalitativ 
Konstruktivt 

tillvägagångssätt 

13  
(framgår ej) 

Metod Djupgående, intervjuer (öppna 

frågor)inspelade och transkriberad 

ordagrantsaturation uppnåddes när data från 

deltagare blev repetitiv.  

AnalysTematisk: Transskript undersöktes enskilt+ 

Kvinnor belyste 

avsaknad av adekvat 

information och 

hanteringsstrategier 

för att kunna 

återhämta sig 



 

 
 

tillsammansfinna likheter+ skillnaderskapa tema 

som representerar kvinnors erfarenheter 

tillräckligt efter en 

mastektomi.  

Holland, 

Archer, 

Montague 

(2016) 
England 

Undersöka 

erfarenheter hos unga 

kvinnor som 

genomgått en 

mastektomi men 

avstått en 

bröstrekonstruktion 

Kvalitativ 
fenomenologisk 

6  
(1) 

Metod semistrukturerad intervjuer 30-60min (Skype 

audio) Inspelad 

Analystranskribering ordagrant transskriptanalys 

med hjälp av IPA(studier individuella perspektiv och 

erfarenheter/upplevelser) skapande av teman+ 

underteman 

Kvinnor kände sig 

tvungna att försvara 

sitt beslut att inte 

genomgå en 

bröstrekonstruktion 

för att de inte levde 

upp till normen 

Koçan, Gürsoy 

(2011) 
Turkiet 

Uppnå en holistisk 

och djupgående 

förståelse för hur 

mastektomi påverkar 

kroppsbilden för 

kvinnor som 

genomgått en 

mastektomi 

Kvalitativ 

Deskriptiv 

20  
(framgår ej) 

Metod Semistrukturerade intervjuer 

Analys kodades initialt separat+ 

tillsammansjämförelse av koder(likheter+ 

skillnader)skapa teman+undertemantransskript 

lästes om+ teman för identifiering av rena 

temanEnighet av analys i teamet 

 

Kvinnor upplevde 

att de var tvungna 

att sträva efter den 

perfekta 

kroppsbilden för att 

kunna bevara den 

egna identiteten. 

McKean, 

Newman, 

Adair,   
(2013) 
England 

Undersöka om 

bröstrekonstruktion 

kunde ge upplevelsen 

av normalitet  

Kvalitativ 
Grundad teori 

10  
(0) 

Metod Inspelade semistrukturerade 

intervjuerpågående 8 veckor (hemma/sjukhus) 

Analys transkribering ordagrant 2 steg. Extrahering 

av textKodning av textfinna relationer mellan 

kategorieruppnå mättnad av temansortering av text 

och anteckningar till mest lämplig presentation av fynd.  

Bröstrekonstruktion, 

proteser och kläder 

gjorde att kvinnor 

kunde uppnå en 

känsla av normalitet 

igen.  

Piot-Ziegler, 

Sassi, Raffoul, 

Delaloye  
(2010) 
Schweiz 

Förstå följder av att 

genomgå en 

bröstrekonstruktion 

efter en mastektomi 

samt hur dessa 

påverkar kroppen 

och kvinnans 

identitet 

Kvalitativ 

Reflexive 

methodological 

background 

19  
(0) 

Metod 2 intervjuer hemma/sjukhus 30min-

60minInspelad  

Analys transkriberad ordagrant Tematisk: reflektivt 

och induktivt synsättskapa teman 

Kvinnor uppgav 

ambivalenta känslor 

kring den egna 

kroppsuppfattningen 

efter mastektomi 

vilket framkallade en 

identitetskris 



 

 
 

Shrestha 
(2012) 
Nepal 

Undersöka hur 

kvinnor blir 

psykologiskt 

påverkad av att 

genomgå en 

mastektomi till följd 

av bröstcancer. 

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

10  
(framgår ej) 

Metod Djupintervjuer (öppna frågor) 45-60min 

Inspelade 

Analys transkriberad ordagrant Innehållsanalytisk 

metod3 steg enligt Miles & Hubermans 

Mastektomi 

framkallade rädsla 

för att dö samt den 

förändrade 

kroppsbilden 

Slatman, 

Halsema, 

Meershoek, 
(2012) 
Nederländerna 

Ökad förståelse för 

hur kvinnor tolkar sin 

ärrad kropp efter en 

mastektomi till följd 

av cancer. 

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

19  
(0) 

Metod Strukturerade djupintervjuerInspelad  

Analystranskribering ordagrantÖversättning av 

intervjuer från nederländska till Engelska 

 Tolkande fenomenologisk analys induktiv 

kodning öppen kodninggenerella teman  

Kvinnor upplevde 

chock över hur 

brösten inte längre 

var asymmetriska 

och ärrens utseende. 

De upplevde även 

rädsla för att inte 

leva upp till 

samhällets norm hur 

en kvinna ska se ut.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 3 

Författare Metod 
Poäng 

Analys 
Poäng 

Resultat 
Poäng 

Etisk resonemang 
Poäng 

Kvalitetsnivå 

(Total poäng) 

Begum, Grunfeld, Ho-Asjoe & Farhadi 1 1 2 2 MEDEL 
6 

Davies, Brockopp, Moe, Wheeler, Abner & Lengerich 2 2 2 2 HÖG 
8 

Fallbjörk, Frejeus & Rasmussen 2 2 2 2 HÖG 
8 

Fallbjörk, Salander & Rasmussen  2 2 2 2 HÖG 
8 

Fang, Balneaves & Shu 1 2 2 1 MEDEL 
6 

Fang, Shu & Fetzer 1 2 2 2 HÖG 
7 

Freysteinson, Deutsch, Lewis, Sisk, Wuest & Cesario 2 2 2 2 HÖG 
8 

Greenslade, Elliott & Mandville-Anstey  1 2 2 1 MEDEL 
6 

Holland, Archer & Montague 1 1 2 2 MEDEL 
6 

Koçan & Gürsoy  1 2 1 2 MEDEL 
6 

McKean, Newman & Adair,   2 2 2 1 HÖG 
7 

Piot-Ziegler, Sassi, Raffoul & Delaloye  2 2 2 2 HÖG 

8 

Shrestha 1 1 1 2 LÅG 
5 

Slatman, Halsema & Meershoek, 2 2 1 1 MEDEL 
6 

* 8 HÖG      6–7 MEDEL     ≤ 5 LÅG 


