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Abstrakt 

Introduktion: Under 1990-talet upptäcktes bröstcancergenerna BRCA1/2. Kvinnor med 

mutationer i dessa gener drabbades oftare av bröstcancer. Profylaktisk mastektomi visade sig 

kunna reducera risken för bröstcancer avsevärt. De kvinnor som valde ingreppet stod inför en 

omvälvande upplevelse som de saknade tidigare erfarenheter av. Syfte: Att belysa 

upplevelser, psykosocial påverkan och omvårdnadsbehov hos kvinnor med en förhöjd risk för 

bröstcancer som har genomgått en profylaktisk mastektomi. Metod: Litteraturstudie baserad 

på 17 vetenskapliga artiklar vars resultat bearbetades och analyserades. Resultat: Kvinnorna 

upplevde emotionella och psykologiska påfrestningar både före och efter ingreppet. Många 

fick en altererad självbild, kroppsuppfattning och sexualitet. Diskussion: En redan 

föreliggande psykologisk stress och sårbarhet hos kvinnorna försvårade bearbetningen av 

upplevelsen kring den profylaktiska mastektomin. Kvinnorna behövde ytterligare stöd, 

uppföljning och information. Reflektion: En medvetenhet om kvinnors emotionella 

upplevelser och behov kan bidra till att de i större utsträckning får det stöd och den 

omvårdnad de behöver. 
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Introduktion  
 

I Sverige drabbas cirka 6 800 kvinnor av bröstcancer varje år, vilket innebär att 18 

kvinnor per dag får en bröstcancerdiagnos. Av alla bröstcancerfall beräknas cirka 

fem till tio procent vara ärftligt betingade (URL 1). I mitten av 1990-talet 

identifierades bröstcancergenerna BRCA1 och BRCA2. I familjer där mutationer i 

dessa gener kunde påvisas fann man att en stor andel av kvinnorna drabbades av 

bröstcancer (Bergh, Brandberg, Ernberg, Frisell, Furst, & Hall, 2007, s. 38). 

Kvinnor som bär på BRCA1/2 mutationer har mellan 50-80 procents risk för att 

någon gång under sin livstid utveckla bröstcancer (Cancerfonden, 2006, s. 143-

145). Medvetenheten om att det finns en ärftlig komponent som ökar risken för 

bröstcancer har gjort att allt fler kvinnor med förekomst av sjukdomen i familjen 

väljer att genomgå en genetisk utredning. Vid utredningen kan kvinnor få veta om 

de har BRCA1/2 mutationer. I de fall där mutationer inte kan påvisas görs en 

riskbedömning utifrån om det finns ett uppenbart ärftlighetsmönster. Detta 

bedöms utifrån antalet påvisade fall av bröstcancer inom familjen. Målet med den 

genetiska utredningen är att identifiera ärftlighet för bröstcancer och kunna ge 

dessa kvinnor korrekta risksiffror. Identifierade högriskkvinnor erbjuds därefter 

kontroller och åtgärder som kan bidra till att minska sjukligheten och dödligheten 

i sjukdomen (Socialstyrelsen, 2007, s. 31-32).  

De behandlingsalternativ som finns tillgängliga för kvinnor som befinner sig i 

riskzonen för att utveckla bröstcancer är dels regelbunden screening i form av 

kliniska kontroller och undersökningar samt profylaktisk mastektomi. Eftersom 

risken för att utveckla bröstcancer är högre vid påvisad mutation är profylaktisk 

kirurgi i många fall det bästa alternativet (Socialstyrelsen, 2007, s. 36). I en 

prospektiv studie undersökte man effektiviteten av regelbunden screening jämfört 

med profylaktisk kirurgi. Vid uppföljningstiden fann man åtta fall av bröstcancer i 

den grupp som valt regelbunden screening, man kunde däremot inte påvisa något 

fall av bröstcancer i gruppen som hade valt profylaktisk kirurgi (Meijers-Heijboer 

et al., 2001). Man har funnit att kvinnor som bär på en BRCA1/2 mutation och 

genomgår en bilateral profylaktisk mastektomi minskar sin risk att drabbas av 

bröstcancer med cirka 90 procent (Timothy et al., 2004).  
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En mastektomi innebär att man kirurgiskt avlägsnar hela bröstet. Operationen 

utförs under narkos och en rekonstruktion av bröstet kan utföras direkt eller vid ett 

senare tillfälle. En omedelbar rekonstruktion innebär att kirurgen först avlägsnar 

bröstet med bröstkörtlarna och därefter placerar ett implantat bakom muskeln och 

huden som täcker bröstkorgen. Vid de flesta rekonstruktioner krävs flera mindre 

operationer för att resultatet ska bli liksidigt. Målsättningen är att kvinnan ska bli 

så nöjd med utseendet som möjligt. En normal känsel går däremot inte att återfå i 

det rekonstruerade bröstet (URL 2). För symtomfria kvinnor är det svårt att fatta 

beslutet om att genomföra en profylaktisk mastektomi. Ingreppet är irreversibelt 

och dess konsekvenser kan ibland leda till en hälsokris för kvinnan. En hälsokris 

innebär att konfronteras med svåra känslor eller problem relaterade till den fysiska 

och psykiska omställningen. För att kunna bemästra krisen behöver kvinnorna 

finna psykologiska anpassningsstrategier eller förhållningssätt. Coping definieras 

som alla de ansträngningar som en individ använder sig av för att kunna hantera 

och reducera svårigheter av olika slag (Rydén & Stenström, 2008, s. 92-94). De 

kvinnor som väljer att genomgå en profylaktisk mastektomi står inför en 

omvälvande upplevelse och förändring som de saknar tidigare erfarenheter av. 

Hur kvinnorna hanterar amputationen av brösten och anpassningen till den ”nya” 

kroppen kan vara beroende av hur de ser på sin femininitet och vilken bild de 

hade av sin fysiska attraktivitet innan ingreppet (McGaughey, 2006).  

 

Syfte  

Syftet med litteraturstudien var att belysa upplevelser, psykosocial påverkan och 

omvårdnadsbehov hos kvinnor med en förhöjd risk för bröstcancer som har 

genomgått en profylaktisk mastektomi.   
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Metod  

Litteratursökningen genomfördes utifrån en plan utformad enligt Willman, Stoltz 

och Bahtsevanis metod (2006, s. 61-62). Litteraturstudien, vars syfte var att belysa 

kvinnors upplevelser, känslor och behov i samband med profylaktisk mastektomi, 

baserades på resultat redovisade i vetenskapliga studier. Relevanta artiklar 

återfanns via manuella sökningar samt via sökningar i databaser. De artiklar som 

ingick i litteraturstudien hade utförts med både kvalitativa och kvantitativa 

metoder. Artikelsökningarna genomfördes i databaserna Pubmed, Cinahl och 

Psycinfo. Dessa databaser valdes ut för att de ansågs bäst lämpade att generera 

studier relevanta för syftet. Vid flertalet databassökningar användes så kallade 

katalogiseringsord (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 63-66) för att 

säkerställa korrekta sökord samt för att undvika mindre intressanta träffar i 

databaserna. Engelska MESH-termer togs fram med hjälp av Karolinska 

institutets biblioteks hemsida (URL 3).  

 

I sökprofilen kombinerades MeSH-termen ”mastectomy/psychology” med 

sökorden ”breast neoplasms and genetic”. MeSH-termerna ”mastectomy/nursing” 

och ”breast disease/genetics” användes separat i de sökningar som utfördes. De 

sökord som användes i sökprofilen i fritext var ”mastectomy”, ”bilateral 

prophylactic mastectomy”, ”nursing”, ”breast cancer”, ”nurse or nursing” 

”needs”, ”quality of life”, ”genetic”, ”stress”, ”distress” och ”anxiety”. En 

översikt av litteratursökningar ges i bilaga I, tabell 1. I databassökningarna 

gjordes avgränsningar som säkerställde att studierna var skrivna på engelska 

språket samt att endast studier med kvinnor inkluderades. För att erhålla färskt 

forskningsmaterial inkluderades artiklar som publicerats de senaste tio åren. 

Sökningar i Cinahl avgränsades med ”Special interest” och ”Subject major” för att 

ringa in problemområdet ytterligare och för att få ett hanterbart antal träffar. 

Dessa avgränsningar ledde till 561 träffar varav 330 i Pubmed, 103 i Cinahl och 

128 i Psycinfo. Manuella sökningar i artiklarnas referenslistor utfördes vilket 

genererade ytterligare 3 artiklar.  
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Litteratursökningen genomfördes, i enlighet med Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2006, s. 62), inledningsvis med hög sensitivitet för att inte gå miste om relevanta 

studier. I den efterföljande granskningen låg fokus däremot på hög specificitet för 

att irrelevanta studier skulle kunna uteslutas.  

 

Klassificering av studier 

De studier som har inkluderats i litteraturstudien har klassificerats och indelats 

enligt följande grupper: 

 Kohortstudie. Innebär att en grupp (kohort) individer följs under en viss 

tidsperiod. En kohortstudie kan antingen vara prospektiv (P) eller 

retrospektiv (R). En prospektiv studie är framåtblickande och gör det 

möjligt att mäta förändringar över tid mellan individer i en grupp där 

intervention eller randomisering inte är möjlig. Retrospektiva studier är 

tillbakablickande och analyserar historiskt material, som exempelvis 

journalhandlingar (Olsson & Sörensen, 2007, s. 67-71). 

 Deskriptiv studie (DS). Syftet med denna design är att observera, beskriva 

och dokumentera aspekter av en situation, ett samband, en förekomst eller 

en händelse så som den naturligt förekommer utan tolkning (Polit & Beck, 

2008, s. 274-275).  

 Kvalitativ studie (K). Datainsamlingsmetoderna innefattar intervju, 

fokusgrupp, observation, skrivna berättelser, texter eller dokument. 

Huvudsyftet är att man vill karaktärisera eller gestalta något och beskriva 

fenomen i omvärlden (Olsson & Sörensen, 2007, s. 79). 

 

Studiernas vetenskapliga kvalitet bedömdes utifrån tre graderingar som hög (I), 

medel (II) eller låg (III) (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering 

[SBU]/Svensk Sjuksköterskeförening [SSF], 1999, s. 48). Se bilaga II ”Kriterier 

för kvalitetsbedömning”, tabell 2a och 2b. 
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Bearbetning och granskning 

Vetenskapliga artiklar bearbetades och granskades i tre faser (jmf. SBU/SSF, 

1999, s. 16-17). 

 

Fas 1 

De 561 artiklarna som återfanns i databassökningarna genomgick en första 

bedömning av båda författarna genom att titlar och abstrakt översiktligt lästes 

igenom. Detta för att snabbt kunna utesluta artiklar som saknade relevans för 

syftet. Artiklar vars studier innehöll BRCA-mutationsbärare alternativt kvinnor 

med stark ärftlig benägenhet för att utveckla bröstcancer samt profylaktisk 

mastektomi inkluderades enligt våra kriterier. Artiklar vars studier innefattade 

kvinnor med diagnostiserad bröstcancer och som behandlade den fysiska 

upplevelsen i samband med profylaktisk mastektomi exkluderades. Utifrån dessa 

inklusions- och exklusionskriterier valdes 528 artiklar bort. 

 

Fas 2 

Samtliga artiklar som klarade den första fasens granskning skrevs ut eller 

beställdes som fjärrlån via Mittuniversitetets bibliotek. En manuell sökning i 

referenslistorna resulterade i ytterligare tre artiklar. Artiklarna lästes grundligt 

igenom av båda författarna och klassificerades in i följande grupper: prospektiva, 

retrospektiva, kvalitativa och deskriptiva studier. Kriterier för att studierna skulle 

inkluderas var att dess innehåll på något sätt behandlade kvinnors upplevelser i 

samband med profylaktisk mastektomi såsom; rädsla, oro, tillfredställelse eller 

behov av stöd och information. 33 artiklar som motsvarade inklusionskriterierna 

valdes ut och granskades avseende kvalitetsgrad i den sista fasen.  

 

Fas 3 

De återstående artiklarnas kvalitetsgrad bedömdes utifrån vetenskaplighet av båda 

författarna med hjälp av en omarbetad granskningsmall för SBU (Hellzén, 

Johansson & Pejlert, 1999). Denna mall utgjorde också ett verktyg för 

dokumentation av artiklarna som skulle användas i litteraturstudiens resultatdel. 

Se bilaga III ”Granskningsmall”. 
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Studier med hög alternativt medelhög grad av kvalitet vars resultatdel hade 

relevans för syftet inkluderas i litteraturstudien. Tre artiklar bedömdes ha en låg 

grad av kvalitet och exkluderades huvudsakligen på grund av otillräcklig validitet 

och reliabilitet. Med validitet avses ett mätinstruments förmåga att mäta det man 

avsåg att mäta. Reliabiliteten anger hur väl mätningarna är genomförda, det vill 

säga att liknande resultat kan erhållas vid upprepade mätningar (Olsson & 

Sörensen, 2007, s. 75-76). Resultatet i 15 av artiklarna motsvarade inte 

litteraturstudiens syfte på ett optimalt sätt varför dessa exkluderades. Totalt 

inkluderades 17 artiklar i litteraturstudiens resultatdel, varav två återfanns via 

manuella sökningar. Se bilaga IV ”Översikt inkluderade artiklar”, tabell 4. 

 

Analys och sortering 

 

I analysens första fas lästes de inkluderade artiklarna noggrant igenom av båda 

författarna. Detta generade en uppfattning om det huvudsakliga innehållet i varje 

enskild artikel. För att få en god överblick över de artiklar som inkluderats 

sammanställdes dessa i en tabell som redovisade artiklarnas författare, årtal för 

publicering, land där studierna genomförts, syfte, metod, urval, huvudresultat, 

design och kvalitetsgrad (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008, s. 180-181). Se 

bilaga IV ”Översikt inkluderade artiklar”, tabell 4. Vid analysens andra fas 

tillämpades en manifest kvalitativ innehållsanalys där studiernas resultat 

sorterades in i meningsbärande enheter, utifrån vilka, tre huvudkategorier samt 

sex subkategorier identifierades (Friberg, 2006, s.144-146). Se bilaga V ”Analys 

av huvudresultat”, tabell 5.  

  

Etiska överväganden  

Bakgrunden till etiska regler för forskning som involverar människor ligger i 

motsättningen mellan värdet av ny kunskap (kunskapskravet) och värdet av att 

bevara individers autonomi och integritet (skyddskravet). Utgångspunkten för 

etiska regler när det gäller humanforskning är Helsingforsdeklarationen. Denna 

redogör bland annat för viktiga krav vad gäller risk- och vinstbedömning, 

forskarens kompetens och skyddandet av försökspersoner. Idag krävs ett 

godkännande från en etisk prövningsnämnd för att få publicera artiklar i 
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tidsskrifter med medicinsk- eller vårdvetenskaplig grund (Olsson & Sörensen, 

2007, s. 56-57). I litteraturstudien utgjordes informationskällan av vetenskapliga 

artiklar. I dessa studier har patienter deltagit, det var därför av yttersta vikt att 

artiklarna granskades avseende etiska aspekter. I de studier som har inkluderats 

har etiska överväganden noggrant redovisats och/eller tillstånd erhållits från en 

etisk kommitté. Med hänsyn till de etiska principer som är gällande vid 

resultatredovisning så har studier som belyst både positiva och negativa 

upplevelser hos kvinnor i samband med profylaktisk mastektomi inkluderats 

(Forsberg & Wengström, 2008, s. 77-78).  

 

Resultat 

Litteraturstudiens resultatdel omfattar totalt 17 vetenskapliga artiklar. Studierna 

har genomförts i USA, Canada, Nederländerna, Sverige, Tyskland och 

Storbritannien. I nio utav artiklarna har kvantitativ metod tillämpats och 

resterande åtta artiklar har genomförts med kvalitativ metod. Studierna har 

klassificerats som kvalitativa, deskriptiva, prospektiva eller retrospektiva och har 

kvalitetsbedömts avseende vetenskaplighet. Klassificering och kvalitetsgrad 

återfinns i bilaga III ”Översikt inkluderade artiklar”, tabell 3. Resultatdelen består 

av huvudkategorierna ”Upplevelser/känslor”, ”Psykosocial påverkan” och 

”Omvårdnadsbehov”. Under huvudkategorierna redovisas subkategorierna 

”Oro/rädsla”, ”Självbild/sexualitet”, ” Tillfredställelse/lättnad”, ”Relationer”, 

”Information/stöd” och ”Coping”.  
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Upplevelser/ känslor 

Under denna huvudkategori presenteras subkategorierna ”Oro/rädsla”, 

”Självbild/sexualitet” och ”Tillfredställelse/lättnad”. 

Oro/rädsla 

Kvinnor med en ökad risk för bröstcancer lever med den ständigt närvarande oron 

och rädslan för att utveckla sjukdomen. De kvinnor som väljer att genomgå en 

profylaktisk mastektomi (PM) beskriver ofta att det var en specifik situation eller 

erfarenhet som utgjorde brytpunkten då beslutet att genomgå en PM blev mer 

definitivt och tidigare ambivalens inför ingreppet utplånades. För många var det 

beskedet om att man var mutationsbärare. För andra utgjordes denna brytpunkt av 

en anhörigs insjuknande i bröstcancer. Många bär med sig svåra minnen av 

anhörigas kamp mot sjukdomen. Detta påverkar kvinnor i deras beslutsfattande 

och leder till att man i högre grad väljer att göra den uppoffring som en PM 

innebär (McQuirter, Luciani Castiglia, Loiselle & Wong, 2010). 

Väntan inför mastektomin upplevs ofta som väldigt påfrestande. En stor andel 

kvinnor beskriver en ångest och rädsla inför ingreppet och anestesin. Många oroar 

sig för att inte vakna upp eller för att det estetiska resultatet inte skall vara 

tillfredställande efter operationen (Remmers, Holtgräwe & Pinkert, 2010). Man 

har i ett flertal studier funnit att kvinnor upplever höga nivåer av ångest, oro och 

psykologisk morbiditet inför PM. Det har dock visat sig att dessa höga nivåer 

successivt minskar under de följande sex till tolv månaderna efter ingreppet och 

tycks fortsätta att göra så över tid (Bebbington Hatcher, Followfield & A’Hern, 

2001; Brandberg et al., 2008). Bresser et al. (2007a) har likväl funnit att både den 

generella och cancerspecifika oron och ångesten generellt sett minskar efter 

ingreppet. Man upptäckte dock ett undantag i en liten grupp kvinnor som 

fortfarande besvärades av oro och ångest också vid uppföljningen ett år efter PM. 

Bresser et al. (2007b) har i en senare studie utforskat faktorer genom vilka man 

kan förutspå postoperativ stress och oro hos kvinnor som genomgått en PM. Man 

fann att kvinnor som upplevde höga nivåer av cancerspecifik och generell oro och 

ångest före ingreppet också tenderade att göra så vid uppföljningen tolv månader 

efter PM. 
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I en studie med syfte att retrospektivt utvärdera livskvaliteten hos kvinnor som 

genomgått en bilateral profylaktisk mastektomi (BPM) kunde man se en 

försämrad livskvalitet till följd av höga nivåer av psykisk oro, ångest och 

sårbarhet (Metcalfe, Esplen, Goel & Narod, 2005).  I en tidigare studie av samma 

författare framkom att en del av de kvinnor som genomgår en BPM har symtom 

på psykisk oro och ångest så till den grad att de skulle ha behövt psykologisk 

vägledning. De kvinnor som har en identifierad hög risk för bröstcancer och 

kvinnor som själva tror sig ha en hög risk visade sig vara de grupper som ligger 

mest i riskzonen för psykisk ohälsa efter BPM (Metcalfe, Esplen, Goel & Narod, 

2004). Vissa kvinnor ångrade sitt beslut om att genomgå en PM. Ibland uppgavs 

skälet till detta vara att man känt sig orolig och ångestfylld vid tiden för beslutet. 

Andra kvinnor upplevde en rädsla för att implantaten som satts in vid 

rekonstruktionen skulle försvåra upptäckten av bröstcancer vid framtida 

mammografier (Payne, Biggs, Tran, Borgen & Massie, 2000).   

Självbild/sexualitet 

Metcalfe et al. (2005) har utvärderat livskvaliteten hos kvinnor som genomgått en 

BPM. I studien framkom att lägre nivåer av livskvalitet i många fall härrör från 

problem relaterat till kroppsuppfattningen hos kvinnan. Många kvinnor upplever 

en känsla av att ha förlorat tilliten till sin kropp i och med den ökade risken för 

bröstcancer. Kroppen upplevs inte längre som frisk och väl fungerande. Kenen, 

Shapiro, Hantsoo, Friedman och Coyne (2007) fann att många kvinnor hyser en 

rädsla för att förlora sin kvinnlighet, sin sexuella attraktivitet samt förmågan att 

känna sexuell tillfredställelse efter PM. En del kvinnor känner sig obekväma och 

rädda för stigmatisering varför man upplever det som viktigt att brösten ser ut och 

känns äkta efter rekonstruktionen. Vissa kvinnor väljer på grund av detta att dölja 

sina rekonstruerade bröst i intima situationer. Remmers et al. (2010) belyser också 

kvinnors upplevelse av en förändrad självbild efter mastektomi. Kvinnan tvingas 

efter operationen att konfronteras med sin förändrade kropp. Brösten som för 

många är ett visuellt attribut av kvinnlighet kan då vara stympade eller helt 

avlägsnade. Att operera bort sina bröst innebär en stor uppoffring för kvinnan, 

därför kan det första bandagebytet efter operationen upplevas som väldigt 

påfrestande.  
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Metcalfe et al. (2004) har funnit att yngre kvinnor, det vill säga kvinnor under 50 

år, känner sig mindre nöjda med sitt beslut att genomgå en BPM än äldre kvinnor. 

Yngre kvinnor upplever i större utsträckning en förändring av självbilden samt 

svårigheter att anpassa sig till de fysiska konsekvenserna av BPM.  

Många kvinnor som befinner sig i en intim relation upplever en signifikant 

minskad sexuell attraktivitet och vällust efter BPM. Orsaken till detta är ofta en 

känsla av förlägenhet och minskad femininitet samt ett missnöje över 

vanprydande ärr och att kroppen inte längre känns hel (Brandberg et al., 2008). 

Van Oostrom et al. (2003) har kommit fram till slutsatsen att bärare av BRCA 1/2 

mutationer som genomgår en PM oftare upplever förändringar i sin sexuella 

relation än mutationsbärare som inte genomgår ingreppet. Bebbington Hatcher et 

al. (2001) har däremot inte kunnat påvisa någon signifikant indikation på att 

kvinnor som väljer att genomgå en PM upplever någon förändring i sin sexualitet 

eller kroppsuppfattning varken före ingreppet eller över tid.  Inte heller fann man 

några indikationer på att kvinnorna upplevde förändringar i den sexuella 

vällusten.  

I en studie med syfte att undersöka kvinnors tillfredställelse med PM följt av 

omedelbar bröstrekonstruktion (IBR) fann man att majoriteten av kvinnorna hade 

drabbats av känselnedsättning i de rekonstruerade brösten. Vissa kvinnor 

upplevde en minskning av femininiteten och att brösten inte längre kändes som 

deras egna. Närmare hälften av kvinnorna i studien rapporterade att PM och 

bröstrekonstruktionen hade haft ogynnsamma effekter på deras sexuella relation 

vilket också hade uppmärksammats av en del av kvinnornas partners. De som 

hade upplevt dessa ogynnsamma effekter uppgav att de inte hade erhållit 

tillräckligt med information om ingreppet och eventuella komplikationer samt att 

rekonstruktionen inte hade mött deras förväntningar (Bresser et al., 2006). 

Rolnick et al. (2007) belyser också detta problem i en studie om vad kvinnor anser 

att de hade behövt veta innan de genomgick PM. Vissa kvinnor nämnde att de inte 

längre kände sig ”hela”, feminina eller sexuellt attraktiva. Den permanenta 

förändringen av kroppen upplevdes svår att hantera vilket kvinnorna kände sig 

oförberedda på.  
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När Payne et al. (2000) utredde möjliga orsaker till varför vissa kvinnor ångrar sitt 

beslut att genomgå en BPM fann man att en av orsakerna till detta var ett missnöje 

med det kosmetiska resultatet. Ibland upplevde kvinnor svårigheter att anpassa sig 

emotionellt efter BPM vilket också kunde leda till problem med försämrad 

kroppsuppfattning och minskad sexuell tillfredställelse.  

I en studie av Contant, van Wersch, Menke-Pluymers, Tjong Joe Wai, Eggermont 

och Van Geel (2004) där man också följde upp kvinnors tillfredställelse med 

resultatet av PM och bröstrekonstruktion framgick att den största fördelen var att 

slippa använda en extern bröstprotes. För kvinnor som genomgår PM upplevs 

också amputationen av brösten som lättare att hantera tack vare rekonstruktionen. 

Enligt Metcalfe et al. (2004) är det för många kvinnor positivt att genomgå en 

bröstrekonstruktion efter PM. Dessa kvinnor tycks vara mer belåtna med sin 

kroppsform och sitt utseende än de som väljer att avstå.  

 

Tillfredställelse/lättnad 

 

 I en svensk studie om kvinnors upplevelse av sjukhusvistelsen i samband med 

mastektomi framkom att majoriteten var mycket nöjda med den vård man hade 

fått samt med sjuksköterskans omvårdnad och bemötande. Sjuksköterskan 

uppfattades som omtänksam och man uppskattade att hon hade tagit sig tid samt 

att man inte hade behövt vänta länge på hjälp (Larsson, Sandelin & Forsberg, 

2010). Bresser et al. (2006) rapporterade att huvuddelen av de kvinnor som 

genomgått en PM med IBR var mycket nöjda med resultatet och att majoriteten 

ansåg att de hade fattat rätt beslut när de valde att genomgå ingreppet.  De allra 

flesta kvinnor var också nöjda med sitt val av rekonstruktion och ansåg sig ha fått 

tillräckligt med information inför operationen. I studier har man funnit att kvinnor 

som genomgår en PM generellt sett är mycket nöjda med sitt beslut (Kenen et al., 

2007; Metcalfe et al., 2004).  
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Kvinnorna upplevde att rädslan för bröstcancer hade minskat avsevärt och de 

flesta ansåg att det var värt att genomgå den profylaktiska kirurgin trots de 

negativa konsekvenserna (Van Oostrom et al., 2003). Många upplever att de i och 

med PM gjort allt i sin makt för att minska sin risk för bröstcancer så att de kan 

fortsätta att finnas där för sin familj (Kenen et al., 2007). De flesta skulle också 

rekommendera ingreppet till andra kvinnor i samma situation (Metcalfe et al., 

2004). 

Psykosocial påverkan 

Under denna huvudkategori presenteras underkategorin ”Relationer”. 

Relationer 

Inför beslutsfattandet om att genomföra profylaktisk kirurgi diskuterar kvinnor 

sina överväganden med flertalet personer. Många diskuterar beslutet med kirurgen 

men även med sin make, sina vänner eller systrar. Ibland kan familjen påverka 

beslutet om att genomföra ingreppet genom att pressa eller uppmuntra kvinnan 

(Payne et al., 2000). Många kvinnor anger att läkarens rekommendationer utgör 

det största inflytandet i deras beslut om att genomföra en PM följt av rädslan för 

att drabbas av eller avlida till följd av bröstcancer (McQuirter et al., 2010; Payne 

et al., 2000). Att ha stöd från sin familj, speciellt från sin make eller partner, att 

genomgå ingreppet hjälper kvinnorna att fatta ett slutgiltigt beslut angående PM. 

Beslutet blir lättare att fatta om maken eller partnern inte har betänkligheter över 

hur kvinnans utseende kommer att förändras efter ingreppet. Kvinnor som har 

familj influeras av tankar på framtiden när de överväger beslutet. De vill vara med 

under sina barns uppväxt och inte lämna dem utan mor (McQuirter et al., 2010). 

Genom studier har man funnit att kvinnor upplever att sjukhusvistelsen efter 

mastektomin innebär en börda för hela familjen. En del kvinnor oroar sig mer för 

sin familj än för sig själva, särskilt om de har små barn som behöver deras omsorg 

(Remmers et al., 2010).  
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Många kvinnor som har berättat om sin PM för andra upplever att en del 

människor har blivit förskräckta över hur man kan ta till denna drastiska åtgärd. I 

en studie fann man att kvinnorna tyckte att det var svårt att bemöta andra 

människors negativa reaktioner på deras beslut om att genomgå profylaktisk 

kirurgi. De fabricerade därför små vita lögner om varför de valt ingreppet. Ibland 

angav man att man hade ett förstadium till bröstcancer istället för att berätta om 

den ökade risken för att utveckla sjukdomen. Många kvinnor talade inte alls om 

den ärftliga bröstcancern med vänner eller familj av oro för deras reaktioner. Man 

upplevde också en rädsla för att skrämma sina barn med information om sin 

bröstcancerrisk, särskilt om barnen befann sig i en känslig och sårbar ålder 

(Kenen et al., 2007).  

En del kvinnor uppgav att vänner och bekanta hade dragit sig undan efter 

ingreppet. Detta upplevdes som svårt då kvinnorna hade behövt någon att tala 

med. Kvinnorna trodde att detta kunde bero på osäkerhet från vännernas sida 

(Remmers et al., 2010). Metcalfe et al. (2005) har påvisat vikten av socialt stöd 

efter en BPM. Resultatet tyder på att kvinnors livskvalitet är högre efter ingreppet 

om de har ett stort nätverk av socialt stöd omkring sig som de värderar högt. 

Omvårdnadsbehov 

Under denna huvudkategori presenteras underkategorierna ”Information/stöd” 

och ”Coping”. 

Information/stöd 

De kvinnor som valde att genomgå en PM uppskattade sin risk att drabbas av 

bröstcancer som högre än de som valde regelbunden screening. Vissa kvinnor som 

väljer att genomföra ingreppet är övertygade om att de någon gång under livet 

kommer att drabbas av bröstcancer (Bebbington Hatcher et al., 2001). Enligt 

Payne et al. (2000) kan en orealistisk bild av bröstcancerrisken i förlängningen 

leda till att kvinnor ångrar sitt beslut om att ha genomgått ingreppet. 
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 I en studie av McQuirter et al. (2010) har man med hjälp av intervjuer undersökt 

beslutsprocessen hos kvinnor som har valt att genomföra en PM. Resultatet tyder 

på att flera interpersonella och kontextuella faktorer samverkar när kvinnor fattar 

sitt beslut. De interpersonella faktorerna finns inom kvinnorna och kan 

exempelvis härledas från personliga erfarenheter av cancer, viljan att delta i 

beslutsfattandet angående riskreducerande åtgärder samt behovet av stöd under 

beslutsprocessen. De kontextuella faktorerna finns i kvinnornas omgivning och 

innefattar tidigare erfarenheter av cancer i familjen, läkarnas rekommendationer 

om riskreducerande åtgärder samt tillgängligt stöd i kvinnornas närhet. 

Flertalet studier har funnit att kvinnor generellt sett är nöjda med den information 

de erhållit inför beslutsfattandet om PM. Dock existerar en mindre grupp kvinnor 

som efterfrågar mer information för att kunna fatta ett väl övervägt beslut (Stacey, 

DeGrasse & Johnston, 2002; Rolnick et al., 2007; Payne et al., 2000; Contant et 

al., 2004; Bresser et al., 2006). I en deskriptiv studie fann man att det största 

informationsbehovet var relaterat till rekonstruktion och proteser. Många kvinnor 

ansåg sig ha fått för lite information om vad man kunde förvänta sig för estetiskt 

resultat av mastektomin samt bröstrekonstruktionen. De ville veta mer om 

implantatens utseende och vilken grad av känselnedsättning man kan drabbas av i 

det rekonstruerade bröstet. Många kvinnor önskade att de hade haft möjligheten 

att se fotografier av kvinnor som genomgått ingreppet för att erhålla en visuell 

bild av resultatet (Rolnick et al., 2007). Man har även funnit att en del kvinnor 

önskade att deras make eller partner hade involverats mer i informationsgivningen 

för att vara bättre förberedd på den fysiska förändringen som inträffar efter PM 

(Patenaude et al., 2008; Rolnick et al., 2007). 

Kvinnor som genomgår en PM med bröstrekonstruktion vill ha utförligare 

information om möjliga komplikationer som kan inträffa i samband med ingreppet 

(Rolnick et al., 2007; Contant et al., 2004; Payne et al., 2000). Contant et al. 

(2007) fann att en av fyra kvinnor i studien var i behov av ytterligare information 

trots att man inför ingreppet hade informerats om vad IBR innebar, vilket sorts 

implantat som skulle användas samt vilka fördelar respektive nackdelar som fanns 

med denna form av rekonstruktion.  
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Payne et al. (2000) fann att bristen på information om möjliga komplikationer 

som kan inträffa till följd av PM med rekonstruktion orsakade att en del kvinnor i 

efterhand ångrade sitt beslut om att ha genomfört ingreppet. Bresser et al. (2006) 

påvisade ett statistiskt signifikant samband mellan låg tillfredställelse efter PM 

med rekonstruktion och en upplevd brist på information. I en studie av Rolnick et 

al. (2007) fann man att kvinnorna hade velat ha mer information om hur många 

rekonstruktioner som misslyckas exempelvis till följd av läckage eller ruptur av 

implantatet. De hade också velat vara mer förberedd på de negativa känslor som 

kunde infinna sig efter ingreppet. Man hade dessutom önskat någon form av 

emotionell uppföljning eller hänvisning till stödgrupper för kvinnor som befinner 

sig i en liknande situation.  

Payne et al. (2000) fann genom retrospektiva studier att den största orsaken till 

ånger av BPM är det emotionella trauma som ingreppet innebär samt avsaknaden 

av psykologiskt och rehabiliterande stöd i efterskedet. Man har också upptäckt att 

få kvinnor söker psykologisk konsultation inför PM (Patenaude et al, 2008; Payne 

et al., 2000). I en studie av Patenaude et al. (2008) har man genom frågeformulär 

och intervjuer tagit reda på vad kvinnor har för intresse av samt inställning till 

psykologisk konsultation i samband med PM. I resultatet fann man att kvinnorna 

var positivt inställda till konsultation och att de ansåg att det hade varit bra för 

dem och andra kvinnor att ha blivit erbjuden detta. Kvinnorna ansåg att 

psykologkonsultation borde erbjudas rutinmässigt som förberedelse inför 

ingreppet. De menade att detta skulle ha varit till hjälp också efter ingreppet för 

att bearbeta upplevelsen. En stor andel kvinnor upplever sig ha blivit hjälpta inför 

PM av att tala med kvinnor som genomgått ingreppet tidigare. Att få ta del av 

deras personliga erfarenheter och upplevelser utgjorde ett starkt emotionellt och 

informationsmässigt stöd. Stödet var särskilt starkt om kvinnorna befann sig i 

samma ålder och hade mycket gemensamt avseende livssituation och typ av 

mastektomi (McQuirter et al., 2010; Patenaude et al., 2008).  
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Under sjukhusvistelsen i samband med mastektomi finner kvinnor stöd i 

sjuksköterskans närvaro. Genom kvalitativa studier har man kommit fram till att 

kvinnor lider mer av de psykiska svårigheterna än av de fysiska efter en 

mastektomi. Det kvinnorna efterfrågade hos sjuksköterskan efter ingreppet var ett 

vänligt och respektfullt bemötande samt en relation där de kunde få emotionellt 

stöd, bli lyssnade till och ställa frågor. De såg sjuksköterskan som sin 

kontaktperson som de kunde vända sig till när som helst. Hon fanns alltid till 

hands i svåra situationer, exempelvis vid undersökningar, vilket ingav trygghet. 

Hon var också bra på att distrahera kvinnorna från att tänka på svårigheter genom 

att inge hopp och ha nära till skratt (Remmers et al., 2010). 

Coping 

Bebbington Hatcher et al. (2001) har funnit att kvinnor som genomgår en PM 

framför allt använder sig av problemlösande copingstrategier för att hantera 

upplevelserna i samband med ingreppet. Kvinnor som väljer att inte genomgå 

ingreppet använder sig däremot ofta av en copingstrategi med förskjutning och 

förnekelse för att hantera det faktum att de har en hög risk för bröstcancer. I en 

prospektiv studie av Bresser et al. (2007b) visade resultatet att tröstande tankar 

var en copingstrategi som vissa kvinnor använde sig av efter PM. Denna strategi 

visade sig reducera den generella och cancerspecifika oron och ångesten hos 

kvinnorna sex samt tolv månader efter ingreppet. 
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Diskussion 

Sammanfattning 

Syftet med litteraturstudien var att belysa känsloupplevelser och behov i samband 

med profylaktisk mastektomi (PM) hos kvinnor med en förhöjd risk för 

bröstcancer. Av resultatet framgick att kvinnor som står inför beslutet att genomgå 

en PM upplever omfattande emotionella och psykologiska påfrestningar som i 

vissa fall kvarstår en längre tid efter ingreppet (McQuirter et al., 2010; 

Bebbington Hatcher et al., 2001; Brandberg et al., 2008; Bresser et al., 2007a). 

Många upplevde en förändrad självbild, kroppsuppfattning och minskad sexuell 

tillfredställelse efteråt som ibland kunde resultera i en försämrad livskvalitet 

(Brandberg et al., 2008; Metcalfe et al., 2005). Majoriteten av kvinnorna visade 

sig trots prövningarna i samband med PM vara nöjda med sitt beslut i och med 

den avsevärt minskade risken för bröstcancer (Van Oostrom et al., 2003). Stöd 

från vänner och familj var mycket betydelsefullt för kvinnorna både då man skulle 

fatta sitt beslut och i samband med ingreppet (McQuirter et al., 2010; Metcalfe et 

al., 2005). Kvinnorna upplevde också ett omfattande behov av information och 

stöd från sjukvårdens sida inför PM (Payne et al., 2000; Bresser et al., 2006; 

Rolnick et al., 2007; Patenaude et al., 2008).  Ett flertal kvinnor menade att 

psykologkonsultation borde ha erbjudits både inför och efter ingreppet för att 

underlätta bearbetandet av upplevelserna kring PM.  

Resultatdiskussion 

Många kvinnor som fattade beslutet om att genomgå en PM upplevde mycket oro 

och ångest. Ofta påverkades man av minnen och upplevelser av anhörigas 

sjukdom. Ibland hade kvinnan en orealistisk syn på sin bröstcancerrisk vilket 

föranledde att man i högre grad drabbades av psykisk oro och ångest både vid 

beslutsfattandet och efter PM. Somliga hade också upplevt påtryckningar från sin 

omgivning vid beslutsfattandet (Bebbington Hatcher et al., 2001; Payne et al., 

2000; Metcalfe et al., 2004; McQuirter et al., 2010).  
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Detta vittnar om att en rad känslomässiga, psykosociala och kunskapsmässiga 

faktorer påverkar kvinnorna vid beslutet om PM och understryker vikten av att 

hälso- och sjukvården tillmötesgår dessa kvinnors behov av stöd och information. 

En viktig uppgift är också att involvera kvinnorna i beslutsfattandet och att 

upprätthålla deras autonomi.  

Att kvinnors oro och rädsla tenderade att minska efter PM kan tyda på att den 

cancerrelaterade oron avtar i och med ingreppet. Det faktum att en del kvinnor 

fortsätter att må dåligt efter ingreppet kan vara relaterat till en redan föreliggande 

psykologisk stress och sårbarhet hos kvinnan som försvårar bearbetandet av 

upplevelsen. I ett försök att ta reda på vad som orsakar kvinnors postoperativa 

emotionella svårigheter fann man att höga nivåer av generell oro och ångest redan 

före operationen föranledde fortsatta problem efteråt (Bresser et al., 2007b). 

Utifrån detta faktum bör den genetiska utredningen ses som ett tillfälle att tidigt 

fånga upp dessa individer och erbjuda dem stöd och hjälp. Detta för att arbeta 

proaktivt mot psykisk ohälsa hos kvinnor i samband med PM och på så vis öka 

deras livskvalitet i efterskedet.  

Att många kvinnor upplever en altererad självbild efter PM är förståeligt med 

tanke på den fysiska förändringen som ingreppet innebär. När en förändrad 

självbild orsakar problem i den sexuella relationen kan det bero på att kvinnan 

lider av de fysiska sviterna efter PM. Det kan även tyda på emotionella 

svårigheter att anpassa sig till identiteten som mastektomerad kvinna. Man har 

funnit att amputationen av brösten är en svår uppoffring för kvinnan (Remmers et 

al., 2010). Försämringar i sexuallivet kan härledas från en upplevd minskad 

kvinnlighet samt att inte känna sig hel efter ingreppet (Brandberg et al., 2008). 

Yngre kvinnor som genomgår PM tenderar att ha svårare att anpassa sig till den 

”nya” kroppen jämfört med äldre kvinnor (Metcalfe et al., 2004). Den förändrade 

självbilden och försämringen i sexuallivet kan tyda på att kvinnor behöver tid på 

sig att vänja sig vid sitt ”nya” utseende innan de finner sin sexuella lust och 

känner sig hela igen.  

 



19 

 

Att yngre kvinnor har det svårare i detta avseende än äldre kvinnor kan härledas 

från den skilda livssituation de befinner sig i. En livssituation som kan innebära 

att påbörja en ny intim relation, att gå miste om möjligheten att få amma och även 

att behöva leva upp till dagens kvinnoideal där utseendemässig perfektion 

eftersträvas.  

Det framkom att vissa kvinnor inte upplever någon negativ inverkan vad gäller 

sexuallivet (Bebbington Hatcher et al., 2001). Man kan spekulera i om detta beror 

på det faktum att majoriteten av dessa kvinnor genomgick en omedelbar 

bröstrekonstruktion (IBR) vilket har visat sig kunna ha en positiv inverkan på 

självbilden (Contant et al., 2004; Metcalfe et al., 2004). Denna positiva inverkan 

kan vara relaterat till att kvinnorna tack vare IBR får behålla sin kroppsform efter 

amputationen och därmed blir mer belåtna med sitt utseende efter PM. Det har 

också framkommit att IBR inte alltid levde upp till kvinnornas förväntningar 

(Bresser et al., 2006). Detta kan tyda på en brist på information som skapar 

orealistiska förväntningar inför IBR och som senare leder till en besvikelse över 

det estetiska resultatet. Det är viktigt att sjukvården ger kvinnor en rimlig bild av 

hur de rekonstruerade brösten kan komma att se ut, vad de kan förvänta sig för 

känsel i området samt vilka eventuella komplikationer som kan inträffa.  Studier 

har dock påvisat att många kvinnor är nöjda med sitt beslut att genomgå PM med 

rekonstruktion och att fördelarna med ingreppet väl överväger dess nackdelar 

(Kenen et al., 2007; Metcalfe et al., 2004).   

Kvinnors omvårdnadsbehov i samband med PM utgörs till stor del av information 

och stöd. Vissa kvinnor upplever en brist på information (Stacey, DeGrasse & 

Johnston, 2002; Rolnick et al., 2007; Payne et al., 2000; Contant et al., 2004; 

Bresser et al., 2006) och efterfrågar även uppföljande stöd efter PM (Rolnick et 

al., 2007; Payne et al., 2000; Patenaude et al, 2008). Detta kan tyda på att kvinnor 

faktiskt inte får en tillfredställande mängd information inför PM eller att man 

erhåller information men att psykisk stress gör att man inte kan ta den till sig. Man 

bör inom sjukvården ha detta i åtanke och därför erbjuda information vid 

upprepade tillfällen alternativt se till att en närstående finns med under 

informationsgivningen.  
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Att kvinnor efterfrågar stöd efter PM kan tyda på att sjukvården brister i sin 

uppföljning och att dessa kvinnor lämnas åt sitt öde efter ingreppet. Man kan 

spekulera i om sjukvården anser sig ha gjort vad de kan för kvinnan i och med PM 

och IBR. Den holistiska människosynen som ska genomsyra sjukvården kan 

efterfrågas i detta avseende. Katie Erikssons definition av hälsa är att vara ”hel”. 

Hälsa innebär enligt henne en helhet och integration av kropp, själ och ande. En 

människas hälsa omfattar således både det fysiska tillståndet och upplevelsen av 

kroppsligt, själsligt och andligt välbefinnande (Eriksson, 1996, s. 12).  

Mycket tyder på att kvinnor prioriterar sin familjs välbefinnande före sitt eget i 

samband med PM. Många oroar sig för att barnen skall ta skada av 

ryktesspridning om bekanta får kännedom om situationen. Man väljer därför att 

inte tala om sin situation i ambitionen att skydda sina barn från obehag och 

stigmatisering. Kvinnor med små barn upplevde mycket stress och oro över sin 

bröstcancerrisk. Ofta bekymrade man sig för barnens och familjens framtid och 

hur det skulle gå för dem om man blev sjuk. (Van Oostrom et al., 2003; 

McQuirter et al., 2010; Kenen et al., 2007). Om man som familj får den hjälp och 

de verktyg som behövs för att hantera och tala om känslor som uppstår kring PM 

kan det kanske stärka de stödjande resurser som redan existerar inom familjen.  

Wright, Watson & Bell (2002, s. 45-46) menar att familjens och individens 

personliga föreställningar utmanas då sjukdom eller ohälsa uppstår. De hävdar 

också att familjens sätt att anpassa sig till, kontrollera och hantera sjukdom eller 

ohälsa uppstår ur deras föreställningar om det specifika hälsoproblemet. Man 

menar att ohälsa och sjukdom får betydande konsekvenser för individens och 

familjens funktion men att familjen kan påverka det fysiska hälsotillståndet hos de 

olika familjemedlemmarna. Man beskriver också att det i egenskap av 

sjuksköterska är viktigt att fokusera dels på familjens föreställningar men också 

på de egna föreställningarna om ohälsa och sjukdom när man vill hjälpa familjer 

att minska känslomässigt eller fysiskt lidande. Larsson et al. (2010) betonar också 

sjuksköterskans betydande roll i det emotionella stödet av kvinnor under 

sjukhusvistelsen. Sjuksköterskan kan dock bistå kvinnor även efter utskrivningen 

genom att ta reda på vilket stöd de har hemifrån.  
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Att ha familj och vänner som stöttar är positivt både för välbefinnandet och för 

självkänslan. Vetskapen om att andra finns till hands i svårigheter inger trygghet 

men också känslan av att vara omtyckt och accepterad av sin omgivning. Denna 

resurs är viktig när man befinner sig i påfrestande livssituationer. Ur en 

psykologisk synvinkel kan socialt stöd också bidra med en större känsla av 

kontroll samt bättre verktyg att hantera de emotionella konsekvenserna av 

stressfyllda situationer (Rydén & Stenström, 2008, s. 142-143). Katie Eriksson 

beskriver att individens hälsa och upplevelse av kroppsligt, själsligt och andligt 

välbefinnande är beroende av att hon/han ingår i ett sammanhang. Med 

sammanhang menar Eriksson dels relationen till familj och vänner men också att 

man har ett hopp om och en tro på någonting större utanför sig själv, ett slags 

andligt eller spirituellt sammanhang (Eriksson, 1995, s. 10, 42-44).  

Det har framkommit att sjuksköterskan kan göra mycket för mastektomerade 

kvinnor både genom stöd och genom informationsgivning (Remmers et al., 2010; 

Larsson et al., 2010). Vetskapen om kvinnors omvårdnadsbehov i samband med 

PM ger sjukvården en möjlighet att bemöta dessa kvinnor utifrån deras unika 

situation. Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee beskriver omvårdnaden som en 

mellanmänsklig process där sjuksköterskan hjälper individen att förebygga och 

bemästra sjukdom eller lidande samt finna en mening i detta. Hon anser att den 

mellanmänskliga relationen inte kan etableras mellan roller utan endast mellan 

personer och att det därför är viktigt att rollerna som patient och sjuksköterska 

läggs åt sidan för att man ska kunna mötas som två unika individer. Målet med 

detta möte är att nå en ömsesidig förståelse och kontakt (Travelbee, 1971, s. 7, 

33).  

Det faktum att kvinnorna valt att genomgå PM mottogs ibland med förskräckelse 

av vänner och bekanta (Kenen et al., 2007). Detta kan tyda på att det existerar en 

allmän oförståelse och en okunskap kring ärftlig bröstcancer som gör det svårt att 

förstå varför någon väljer att genomgå ett ingrepp där man i profylaktiskt syfte 

avlägsnar sina bröst. Det kan också vittna om en generell syn på kvinnobröstet 

som symbol för femininitet och mödraskap som måhända förstärker uppfattningen 

om den profylaktiska mastektomin som en självvald stympning av sin 

kvinnokropp.  
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Många upplever sig ha förlorat kontakten med sina vänner efter PM (Remmers et 

al., 2010). Att kvinnor upplever en stigmatisering i denna särskilt utsatta situation 

då socialt stöd är extra betydelsefullt visar ytterligare på vikten av att sjukvården 

erbjuder dessa kvinnor hjälp att hantera sin situation. 

Kvinnor tar hjälp av olika copingstrategier för att hantera upplevelsen i samband 

med PM (Bebbington Hatcher et al., 2001; Bresser et al., 2007).  Rydén och 

Stenström (2008, s. 95-97) lyfter fram Moos modell för copingmönster vilken kan 

öka förståelsen för hur individer hanterar och anpassar sig till stressfyllda 

livssituationer. Att ”omdefiniera den hotfulla situationen” innebär att fokusera på 

det som är positivt även i en svår situation. Detta kan ses som synonymt med de 

tröstande tankar som det av resultatet framkom att kvinnor använder sig av vid 

PM. Att kunna hantera en svår situation ger en större tilltro till den egna förmågan 

och en uppskattning av sådant som man tidigare tagit för givet. Man upplever då 

en mer medveten närvaro, en ”mindfulness” som kan minska stress och öka 

livskvaliteten. Att ”förneka det hotfulla” är en copingstrategi som tillämpas när 

man behöver en paus från svåra känsloupplevelser. Detta kan liknas vid det 

undvikande förhållningssätt som vissa kvinnor anammade gentemot sin ökade 

bröstcancerrisk. Om framtiden upplevs som osäker, hotfull och opåverkbar mår 

individen ibland bäst av att undvika att tänka på detta för att bibehålla sitt 

psykiska välbefinnande. Att ”söka information och kunskap” om sitt tillstånd ses 

däremot som ett problemlösande förhållningssätt som ger möjlighet att hitta olika 

strategier som kan bidra till en känsla av kontroll över situationen. Av resultatet 

framkom att många kvinnor sökte information och hade en önskan om att vara 

delaktiga i beslutsfattandet vid PM vilket kan tolkas som en strävan efter att 

vidmakthålla kontrollen över sitt liv.   
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Reflektion 

Sedan de genetiska utredningarna blev tillgängliga under 1990-talet existerar 

möjligheten för kvinnor att få vetskap om huruvida de har en muterad 

bröstcancergen. Detta innebär en chans att påverka sitt liv och sin hälsa på ett sätt 

som inte var möjligt tidigare. Denna litteraturstudie erbjuder yrkesverksamma 

sjuksköterskor och övrig personal inom hälso- och sjukvården en inblick i samt en 

ökad medvetenhet om kvinnors emotionella upplevelser och behov i samband 

med den profylaktiska mastektomin. En förhoppning är att detta kan bidra till att 

de kvinnor som genomgår ingreppet i större utsträckning får det emotionella stöd 

och den omvårdnad de behöver. Under litteraturstudien har det uppdagats att 

information och stöd i samband med den profylaktiska mastektomin är av stor 

betydelse för kvinnors välmående efter ingreppet. Kännedom om detta ger 

anledning att vidare granska den information som ges till kvinnor samt utvärdera 

om det föreligger behov av förbättringar. Enligt ICN:s etiska kod har 

sjuksköterskan ett ansvar för att informationsgivning till den enskilda individen 

ger förutsättningar för samtycke av vård och behandling. Sjuksköterskan har även 

huvudansvaret för att förbättra omvårdnaden genom att utarbeta nya riktlinjer 

inom omvårdnad, ledning, forskning och utbildning (International Council of 

Nurses, 2005, s. 4-5). Denna studie kan utgöra en grund för vidare forskning i 

syfte att förbättra omvårdnaden av kvinnor som genomgår en profylaktisk 

mastektomi. 

Metoddiskussion 

Vid litteraturstudiens början hade författarna en föreställning om att kvinnors 

upplevelser efter den profylaktiska mastektomin till större delen skulle vara av 

negativ art. Författarna fick dock under arbetets gång klart för sig att så inte var 

fallet och att ett öppet, induktivt förhållningssätt är att föredra. Vid 

datainsamlingen förväntade sig författarna att erhålla många relevanta träffar på 

området. Det visade sig emellertid att ett flertal studier behandlade kvinnor med 

diagnostiserad bröstcancer eller tiden före den profylaktiska mastektomin i 

samband med den genetiska utredningen.  
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Det faktum att mer aktuella studier efterfrågades begränsade också antalet träffar 

ytterligare. Med anledning av detta har en del studier som omfattade kvinnor med 

diagnostiserad bröstcancer som genomgått en mastektomi inkluderats. I dessa 

studier hade dock sjukdomen upptäckts i ett tidigt skede och kvinnorna har varit 

symtomfria vid tiden för mastektomin. De relevanta delar som valdes ut ur dessa 

artiklar rörde kvinnornas upplevelser relaterat till det kirurgiska ingreppet och ej 

övrig adjuvant behandling. Enligt författarna fanns därför en överförbarhet till 

ännu inte diagnostiserade kvinnor som genomgått en profylaktisk mastektomi, 

samt en relevans för syftet. I många studier hade inte tidpunkt och tidslängd för 

insamling och analys av data angivits. När kvinnorna intervjuades angående 

upplevelserna kring ingreppet utfördes dessa intervjuer ibland flera år efter själva 

ingreppet. Enligt författarna utgjorde detta en metodologisk svaghet då kvinnorna 

kan ha glömt viktiga detaljer kring upplevelsen. Det kunde dock innebära en 

styrka på så vis att kvinnorna hade haft tid att bearbeta den profylaktiska 

mastektomin, hunnit läka samt fått perspektiv på sin upplevelse. Det faktum att 

man var två författare som gemensamt genomförde litteraturstudien hade både 

sina för- och nackdelar. Det svåra i samarbetet var att komma överens om 

litteraturstudiens innehåll samt att välja ut relevanta artiklar. Detta har lösts 

genom att vissa områden av litteraturstudien har delats upp och arbetet har 

bedrivits på olika håll av författarna. Därefter har de olika delarna diskuterats och 

sammanställts till en helhet. Detta arbetssätt har fungerat väl och bidragit till att 

båda författarnas styrkor kommit till sin rätt.  

 

Tack 

Ett stort tack till vår handledare Ann-Sofie Erixon Universitetsadjunkt vid 

Mittuniversitetets Institution för Hälsovetenskap som genom sin entusiasm och 
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Bilaga III. Granskningsmall 

Artikelgranskning  

(Inspirerad av Hellzén, Johansson & Pejlert för urval i SBU-rapport (1999). 

 

Artikel nr:………….   Granskare:………………………………………….. 

Författare:……………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………….. 

Titel:…………………………………………………………………………………………….………

………………………………………………..………………………………………… 

Årtal:……….. Tidskrift:…………………………………………………………… 

Land där studien utfördes: ……………………………………………………………………… 

Typ av studie:  Original         □        Review         □    Annan    □………………….. 

      Kvantitativ     □        Kvalitativ     □ 

Område:   

1…………………………………….   □ 

2……………………………………..   □ 

3……………………………………..   □ 

4……………………………………..   □ 

Kvalitetsbedömning: Hög (I)  □ Medel  (II)  □ Låg (III)  □  

Kommentar:…………………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………….  

Fortsatt bedömning:    Ja □     Nej □  

Motivering:…………………………………………………………………………………….. 

 



 

 

KVALITETSBEDÖMNING 

Frågeställning/hypotes:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

Typ av studie 

Kvalitativ:        Deskriptiv                □               Intervention        □ 

                          Annan                       □........................................................................... 

Kvantitativ:      Retrospektiv           □         Prospektiv           □ 

                           Randomiserad          □               Kontrollerad       □ 

                           Intervention             □               Annan                 □................................... 

 

Studiens omfattning:    Antal försökspersoner (N):………..       Bortfall (N) ……………… 

Tidpunkt för studiens genomförande?.........................................   Studiens längd……………  

Beaktas: Könsskillnader?     Ja □      Nej □            Åldersaspekter?    Ja  □    Nej □ 

 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering?                          Ja             Nej   

Är perspektiv/kontext presenterade?   Ja             Nej   

Finns ett etiskt resonemang?                           Ja             Nej   

Urval relevant?    Ja             Nej   

Är försökspersonerna väl beskrivna?   Ja             Nej   

Är metoden tydligt beskriven?   Ja             Nej   

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?  Ja             Nej   

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt?  Ja             Nej    

 



 

 

Kvantitativa studier 

Urval:    Förfarandet beskrivet Ja □ Nej □ 

               Representativt                                 Ja □                Nej □ 

               Kontext  Ja □ Nej □ 

Bortfall:  Analysen beskriven Ja □ Nej □ 

                Storleken beskriven Ja □ Nej □ 

Interventionen beskriven  Ja □ Nej □ 

Adekvat statistisk metod  Ja □ Nej □ 

Vilken statistisk metod är använd? 

…………………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………….. 

Etiskt resonemang  Ja □ Nej □ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida  Ja □ Nej □ 

                            -reliabla  Ja □ Nej □ 

 

Är resultatet generaliserbart?                         Ja □                Nej □ 

Huvudfynd: 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………… 

                                 Omarbetad utifrån SBU-granskningsmall Hellzén, O., & Pejlert, A .(1999) 

  

 



 

 

Bilaga IV. Översikt inkluderade artiklar 

Tabell 4. 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Design/ 

Intervention/ 

Instrument 

Deltagare/ 

(Bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studie 

design/ 

Kvalitet 

Bebbingto

n et al. 

2001 

Storbritan

nien 

 

 

Att undersöka psykosocial 

påverkan av bilateral 

profylaktisk mastektomi 

(BPM) och identifiera 

preoperativa riskfaktorer för 

postoperativ stress/oro. 

Prospektiv studie. 

Kvalitativ och 

kvantitativ metod 

med intervjuer och 

frågeformulär före 

BPM samt 6 och 18 

mån efter. 

Psykologisk 

sjuklighet hos 

kvinnor som 

genomfört BPM 

jämfördes med 

kvinnor som ej valt 

BPM.  

Kvinnor med 

förhöjd risk 

för 

bröstcancer 

n=143 (10) 

Innehålls-

analys av 

intervjusvar 

och statistisk 

analys av 

frågeformulär 

svar. 

Höga nivåer av 

psykologisk sjuklighet 

och ångest preoperativt 

minskade postoperativt 

och fortsatte att minska ju 

längre tid som gick efter 

BPM. Hos de kvinnor 

som valde bort BPM 

fortsatte dessa nivåer att 

vara höga. 

P I 

Brandberg 

et al. 

2008 

Sverige 

Att utvärdera 

kroppsuppfattning, 

sexualitet, känslomässiga 

reaktioner och livskvalitet 

hos kvinnor före och efter 

bilateral profylaktisk 

mastektomi (BPM). 

Prospektiv studie. 

Kvantitativ metod 

med frågeformulär 

före BPM samt 6 

och 12mån efter. 

Kvinnor med 

förhöjd risk 

för 

bröstcancer 

som 

genomgått 

BPM  

n=90 (8) 

Statistisk 

analys av 

frågeformulär 

svar. 

Ångesten minskade efter 

BPM. Däremot fann man 

en negativ effekt på 

sexualitet och 

kroppsuppfattning. 

P I 

Bresser et 

al. 

2006 

Nederländ

erna 

Att följa upp kvinnor som 

gjort profylaktisk 

mastektomi (PM) med 

bröstrekonstruktion för att 

bedöma huruvida de är 

långsiktigt nöjda med 

ingreppet. 

Retrospektiv 

uppföljningsstudie. 

Kvantitativ metod 

med frågeformulär 

som kvinnorna har 

besvarat 3år 

(median) efter PM. 

Kvinnor med 

förhöjd risk 

för 

bröstcancer 

som gjort PM 

med 

rekonstruktion 

n=114 (22) 

Statistisk 

analys av 

frågeformulär 

svar. 

40 % av kvinnorna var ej 

nöjda med resultatet av 

PM och rekonstruktion. 

Bland dessa kvinnor 

uppgav 64 % att brösten 

ej kändes som deras egna. 

44 % av kvinnorna 

upplevde förändringar i 

den sexuella relationen 

följt av PM och av dessa 

uppgav 51 % att 

femininiteten förändrats. 

R II 

Bresser et 

al. 

2007 

Nederländ

erna 

Att undersöka psykisk 

påfrestning hos kvinnor 

före profylaktisk 

mastektomi (PM) och/eller 

profylaktisk salpingo- 

ovariektomi (PSO).  

Prospektiv studie. 

Kvantitativ metod 

med frågeformulär 

före PM och/eller 

PSO samt 6 och 

12mån efter. 

Kvinnor med 

förhöjd risk 

för cancer 

som valt PM 

och/eller PSO 

n=78 (51) 

Statistisk 

analys av 

frågeformulär 

svar. 

Ångest och 

cancerrelaterad oro 

minskade efter PM. 

P II 



 

 

 

Bresser et 

al. 

2007 

Nederländ

erna 

Att utvärdera faktorer som 

kan förutsäga stress/oro/ 

obehag efter en profylaktisk 

mastektomi (PM) eller 

salpingo-ovariektomi 

(PSO). 

Kvantitativ 

Prospektiv metod. 

Frågeformulär som 

fylldes i före PM 

samt 6 och 12 

månader efter. 

Kvinnor som 

valt att 

genomgå en 

PM eller PSO 

n= 82 (16) 

 

Kvantitativ 

statistisk 

analys av 

frågeformulär 

svar. 

Generellt sett minskade 

både cancerspecifik och 

generell stress/oro efter 

den profylaktiska 

operationen. I de fall där 

både den cancerspecifika 

och generella 

stressen/oron ökade vid 6 

och 12 månader efter 

operationen så kunde man 

relatera detta till höga 

nivåer av oro/stress redan 

innan operationen.  

Kvinnor som upplevde 

hög stress/oro nivåer 

innan tenderade att göra 

det också efteråt.  

P II 

Contant et 

al. 

2004 

Nederländ

erna 

Att utvärdera patienters 

tillfredställelse med 

omedelbar 

bröstrekonstruktion (IBR) 

med silikoninplantat.   

Kvantitativ 

retrospektiv metod. 

Deltagarna i studien 

mottog ett 

frågeformulär ett år 

efter att de 

genomgått IBR. 

Kvinnor som 

valt att 

genomgå en 

profylaktisk 

eller 

onkologisk 

mastektomi 

följt av (IBR) 

n=124 

Kvantitativ/ 

statistisk 

analys av 

frågeformulär 

svar. 

Majoriteten var nöjd med 

IBR efter sin mastektomi. 

Den största fördelen med 

IBR uppgavs vara att 

slippa en extern protes 

och att det var lättare att 

hantera amputationen av 

brösten. I de fall där man 

rapporterade ett missnöje 

med IBR så kunde det 

härledas till postoperativa 

komplikationer relaterat 

till implantatet eller 

missnöje med det 

estetiska resultatet 

alternativt att man hade 

föredragit en annan metod 

för IBR. 

R II 

Kenen et 

al. 

2007 

USA 

Att rapportera om de mest 

omdiskuterade ämnena 

kring profylaktisk 

mastektomi (PM) från en 

webbplats för kvinnor med 

förhöjd risk för bröstcancer. 

Kvalitativ metod 

med 

litteraturstudier. 

Kvinnor med 

BRCA1/2 

mutation som 

diskuterat PM 

i en specifik 

tråd n=21 

Kvalitativ 

innehålls-

analys med 

kodning samt 

identifiering 

av mönster 

och teman.  

Kvinnorna sökte stöd och 

information från varandra 

angående fysiska, 

psykiska och sociala 

konsekvenser av PM. De 

diskuterade kring beslutet, 

anpassningen och 

rekonstruktioner. 

K II 

Larsson et 

al. 

2010 

Sverige 

Att utvärdera kvinnors 

hälsorelaterade livskvalitet 

före och efter kirurgisk 

behandling av bröstcancer 

samt nöjdhet med 

sjukhusvistelsen. 

Prospektiv studie. 

Kvantitativ metod 

med frågeformulär 

före och efter 

operation. 

Kvinnor med 

bröstcancer 

som fått 

kirurgisk 

behandling 

n=85 (21) 

Statistisk 

analys av 

frågeformulär

svar. 

Den hälsorelaterade 

livskvaliteten ökade efter 

operation. Kvinnorna var 

nöjda med sjukhus- 

vistelsen, ¾ ansåg att 

sjusköterskorna hade ett 

hänsynsfullt och 

samvetsgrant sätt vid 

omvårdnaden. 

P II 



 

 

 

McQuirter 

et al. 

2010 

Canada 

Att undersöka 

beslutsprocessen hos 

kvinnor med BRCA1/2 

mutation som har valt att 

genomgå profylaktisk 

mastektomi (PM). 

Deskriptiv kvalitativ 

studie med 

retrospektiv design. 

Djupintervjuer med 

öppna frågor kring 

temat 

beslutsprocessen. 

Kvinnor med 

BRCA1/2 

mutation som 

genomgått en 

PM n=10 (2) 

Innehålls-

analys av 

transkriberad 

text enligt 

Grounded 

theory med 

iterativt 

tillvägagångs 

sätt. 

När kvinnorna tänkte över 

beslutet om PM 

påverkade både 

interpersonella och 

kontextuella faktorer (exv. 

personlig erfarenhet av 

cancer kontra läkarens 

rekommendationer), från 

dåtid, nutid och framtid. 

Beslutet att genomgå PM 

fattades vid en avgörande 

punkt, exv. då kvinnan 

fick besked om en positiv 

mutationsstatus. 

K DS I 

Metcalfe 

et al. 

2005 

USA 

Att bedöma livskvaliteten 

hos kvinnor som har 

genomgått bilateral 

profylaktisk mastektomi 

(BPM).  

Retrospektiv studie. 

Kvantitativ och 

kvalitativ metod 

med frågeformulär 

och telefon 

intervjuer. 

Kvinnor som 

genomgått 

BPM  

n=60 (15) 

Statistisk 

analys av 

intervjusvar 

och 

frågeformulär

svar. 

Livskvaliteten 

försämrades inte efter 

BPM. Socialt stöd bidrog 

till högre livskvalitet. 

Psykisk påfrestning samt 

försämrad 

kroppsuppfattning bidrog 

till sämre livskvalitet. 

R II 

Metcalfe 

et al. 

2004 

Canada 

Att undersöka den aktuella 

psykosociala funktionen 

hos kvinnor som genomgått 

en bilateral profylaktisk 

mastektomi (BPM). 

Kvantitativ 

retrospektiv metod. 

Frågeformulär 

mailades till del- 

tagarna i snitt 52 

månader efter att de 

genomgått BPM. 

Telefonintervjuer 

för att samla in 

kompletterande 

information. 

Kvinnor i 

Ontario som 

genomgått en 

profylaktisk 

mastektomi 

mellan åren    

1991-2000        

n=60 (15) 

Kvantitativ/ 

Statistisk 

analys av 

frågeformulär 

svar samt 

information 

från telefon-

intervjuer. 

De flesta var nöjda med 

sitt beslut att genomgå en 

BPM. Kvinnor som hade 

en BRCA1/2 mutation 

eller starkt ärftlighet för 

bröstcancer fortsatte dock 

att ha cancerrelaterad 

stress även efter BPM. 

Yngre kvinnor påverkades 

mer av den fysiska 

aspekten av BPM och 

upplevde förändrad 

självbild i högre. 

utsträckning. 

R II 

Patenaude 

et al. 

2008 

USA 

Att ta reda på om kvinnor 

som upplever problem/ 

svårigheter relaterade till 

profylaktisk mastektomi 

(PM) är villiga att ta emot 

psykologisk konsultation 

och hur man erbjuder detta 

på bästa sätt. 

Kvalitativ 

retrospektiv metod. 

Frågeformulär samt 

semistrukturerade 

telefonintervjuer 

med deltagarna.  

Kvinnor som 

tidigare 

genomgått en 

PM 

n=108 

 

Kvalitativ 

analys av 

intervjuer 

samt statistisk 

analys av 

demografiska 

data. 

Alla kvinnor ansåg att en 

psykologkonsultation 

borde vara standard som 

preoperativ förberedelse 

inför PM. Många 

upplevde att det var till 

hjälp att prata med en 

psykolog innan man 

beslutade sig för att 

genomgå en PM.  

K II 

Payne et 

al. 

2000 

USA 

Att identifiera faktorer som 

leder till missnöje hos 

kvinnor efter bilateral 

profylaktisk mastektomi 

(BPM). 

Retrospektiv studie. 

Kvalitativ metod 

med strukturerade 

kliniska intervjuer 

utförda av en 

psykolog och en 

psykiater.  

Kvinnor som 

har ånger efter 

sin BPM  

n=19 

Innehålls-

analys av 

intervjusvar 

med 

kondensering 

och 

kategorisering 

Psykisk påfrestning samt 

avsaknaden av 

psykologiskt och 

rehabiliterande stöd var 

den största orsaken till 

ånger.  

K DS II 

 



 

 

 

Remmers 

et al. 

2010 

Tyskland 

Att undersöka bröstcancer- 

patienters förväntningar på 

sjuksköterskan och 

omvårdnaden under 

sjukhusvistelsen i samband 

med kirurgisk behandling 

av bröstcancer samt vad 

som oroar dessa patienter 

under tiden på sjukhus. 

Kvalitativ explorativ 

metod. 20-50 

minuter långa 

intervjuer med 

patienter 

genomfördes 2-3 

dagar efter primär 

bröstcancerkirurgi. 

Kvinnor som 

har opererats 

för 

bröstcancer 

n=42 

Kvalitativ 

innehålls-

analys av 

intervjuer. 

Kvinnorna upplevde ett 

stort behov av emotionellt 

stöd under vårdtiden. 

Sjuksköterskan kan stötta 

kvinnorna genom att 

skapa en tillitsfull 

relation, och ha ett vänligt 

och respektfullt 

bemötande.  

K I 

Rolnick et 

al. 

2007 

USA 

Att beskriva vad kvinnor 

önskar att de hade vetat 

innan de genomgått en 

profylaktisk mastektomi 

PM. 

Kvalitativ deskriptiv 

metod. 

Självadministrerade 

frågeformulär som 

mailades till 

deltagarna. 

Kvinnor som 

genomgått en 

kontralateral 

eller bilateral 

profylaktisk 

mastektomi 

mellan    

1979-1999. 

n= 293 (391) 

Kvalitativ 

innehålls-

analys samt 

kvantitativ 

statistisk 

analys av 

frågeformulär 

svar. 

 

Många kvinnor ansåg sig 

ha fått för lite information 

om vad man kan förvänta 

sig för estetiskt resultat av 

mastektomin och bröst 

rekonstruktionen Man 

hade velat veta mer om 

implantatens utseende och 

känsla samt om eventuella 

komplikationer. Många 

hade också velat få 

information om negativa 

känsloupplevelser som 

kan infinna sig efteråt.  

K DS I 

Stacey et 

al. 

2002 

USA 

Att identifiera behovet av 

support hos kvinnor med 

ökad risk för att drabbas av 

bröstcancer för att stärka 

den evidensbaserade vården 

på en ny bröstcancer klinik. 

Kvalitativ deskriptiv 

metod. 

Telefonkonsultation

er samt 

självadministrerade, 

semistrukturerade 

frågeformulär som 

mailades till 

deltagarna. 

Frågeformuläret 

mailades i Maj 2000 

till alla kvinnor som 

besökt kliniken 

mellan juli 1999- 

maj 2000. 

Kvinnor med 

en 1.66 % 

eller högre 

risk för att 

drabbas av 

bröstcancer, 

atypisk 

hyperplasi, 

lobulär 

carcinom in 

situ eller med 

en positiv 

genetisk 

screening. 

n=97 

Kvalitativ 

innehålls-

analys av 

frågeformulär 

svar samt 

statistisk 

analys av 

demografiska 

data. 

 

Hälften av kvinnorna 

efterfrågade information 

om personliga 

riskfaktorer, screening för 

bröstcancer, 

livsstilsfaktorer och steg i 

beslutsprocessen vid 

bröstcancer prevention.75 

% av kvinnorna 

rapporterade att 

information är det mest 

värdefulla när man ska 

fatta beslut relaterade till 

sin brösthälsa. Många 

rapporterade ett behov av 

vägledning när man ska 

överväga val av 

prevention i förhållande 

till personliga värden. 

K DS II 

Van 

Oostrom 

et al. 

2003 

Nederländ

erna 

Att undersöka långsiktiga 

psykosociala konsekvenser 

av att vara BRCA1/2 

mutationsbärare och att 

genomgå en profylaktisk 

mastektomi (PM). 

Longitudinell studie. 

Kvalitativ och 

kvantitativ metod 

med 

semistrukturerade 

intervjuer och 

frågeformulär med 

5års uppföljning 

Kvinnor som 

gjort 

genetiska 

tester. n=65 

varav 23 

mutations-

bärare (19 av 

dessa gjorde 

PM). 

Statistisk 

analys av 

intervjusvar 

och 

frågeformulär

svar 

Rädslan för bröstcancer 

minskade efter PM. 

Däremot förändrade PM 

kvinnornas 

kroppsuppfattning och 

sexualitet 

K I 

 

 

 

 



 

 

Bilaga V. Analys av huvudresultat 

Tabell 5. 

Författare Huvudresultat Subkategori Kategori 

Bebbingto

n Hatcher 

et al. 

2001 

Storbritan

nien 

 

Kvinnorna som valt bilateral profylaktisk mastektomi (BPM) uppskattade sin 

cancer risk som hög i större utsträckning än kvinnorna som nekat BPM. Kvinnorna 

som valt BPM var mer benägna att tro att det var oundvikligt att de skulle utveckla 

sjukdomen, medan de som nekat BPM i högre utsträckning trodde att screening 

kunde hjälpa. 

Information/stöd Omvårdnadsbehov 

Den psykologiska morbiditeten och oron hos kvinnor med förhöjd risk för 

bröstcancer som valde att genomgå en BPM minskade signifikant över tid och ju 

längre tid som gått sedan operationen ju större minskning. Över 50 % av de 

kvinnor med förhöjd risk för cancer som nekat BPM hade dock fortsatt höga nivåer 

av psykologisk morbiditet och oro även 18 månader efter första mätningen.   

Oro/rädsla Upplevelser/känslor 

Bland de som valt att genomgå BPM var en problemlösande copingstrategi 

vanligare än hos de som nekat BPM där förskjutning och förnekelse var en 

vanligare copingstrategi. 

Coping Omvårdnadsbehov 

Kvinnor som väljer att genomgå en profylaktisk mastektomi upplever inte någon 

förändring i sin sexualitet eller kroppsuppfattning vare sig före ingreppet eller över 

tid.  Inte heller fann man några indikationer på att kvinnorna upplevde en förändrad 

sexuell vällust.  

 

Självbild/sexualitet Upplevelser/känslor 

Brandberg 

et al. 

2008 

Sverige 

 

Problem som kvarstod hos kvinnorna ett år efter den bilaterala profylaktiska 

mastektomin (BPM) var relaterade till kroppsuppfattning och sexualitet. Kvinnorna 

kände sig mindre sexuellt attraktiva och uppgav en försämrad sexuell njutning än 

innan BPM. 

Självbild/sexualitet Upplevelser/känslor 

Kvinnor upplever höga nivåer av ångest, oro och psykologisk morbiditet inför den 

profylaktiska mastektomin. Det har dock visat sig att dessa höga nivåer successivt 

minskar under de följande sex- till tolv månaderna efter ingreppet och tycks 

fortsätta att göra så över tid. 

Oro/rädsla Upplevelser/känslor 

Bresser et 

al. 

2006 

Neder 

länderna 

 

Majoriteten av kvinnorna uppgav en förändrad känsel i de rekonstruerade brösten. 

En del kvinnor tyckte inte att de kändes som deras egna bröst samt att deras 

femininitet ändrats. Nästan hälften av kvinnorna ansåg också att den profylaktiska 

mastektomin och rekonstruktionen hade haft en ogynnsam effekt på deras sexuella 

relation. Denna effekt uppmärksammades även hos 35 % av kvinnornas partners. 

Självbild/sexualitet Upplevelser/känslor 

Bresser et 

al. 2007 

Neder 

länderna 

 

Nivåerna av cancerrelaterad och generell oro visade sig vara högre hos kvinnor 

som väljer att genomgå en profylaktisk mastektomi (PM) än hos kvinnor som 

väljer screening när man mätte detta innan operation/respektive screening. Den 

cancerrelaterade oron minskade sedan över tid för majoriteten av kvinnorna som 

hade genomgått en PM. Vid 1 års uppföljning besvärades dock 19 % av kvinnorna 

fortfarande av sådan oro. Vid ett års uppföljning efter PM hade den generella oron 

sjunkit för de flesta av kvinnorna. 10 % av kvinnorna fortsatte dock att ha höga 

nivåer av generell oro (ångest/ oro). 

Oro/rädsla Upplevelser/känslor 

Bresser et 

al. 

2007 

Neder 

länderna 

 

För majoriteten av kvinnorna hade den cancerrelaterade och den generella oron 

minskat ett år efter den profylaktiska mastektomin (PM). En mindre grupp av 

kvinnorna, som hade höga nivåer av cancerrelaterad och generell oro innan PM, 

fortsatte att ha höga/stigande nivåer även efter ingreppet.  

Oro/rädsla Upplevelser/känslor 

Tröstande tankar var en copingstrategi som en del kvinnor använder sig av efter 

den profylaktiska mastektomin. 
Coping Omvårdnadsbehov 



 

 

Contant et 

al. 

2004 

Neder 

länderna 

 

 

Den största upplevda fördelen med omedelbar rekonstruktion efter profylaktisk 

mastektomi (PM) var att inte behöva bära en extern protes samt att kvinnorna 

kunde hantera amputationen av brösten lättare. 

Självbild/sexualitet Upplevelser/känslor 

En del av kvinnorna hade velat ha mer information angående resultatet av 

rekonstruktion innan ingreppet.  
Information/Stöd Omvårdnadsbehov 

Kenen et 

al. 

2007 

USA 

 

Många BRCA positiva kvinnor upplevde en rädsla att förlora sin kvinnlighet och 

sin sexuella attraktivitet och tillfredställelse inför den profylaktiska mastektomin 

(PM). Det var viktigt för flera kvinnor att brösten kändes och såg äkta ut och att 

andra inte kunde se att de var rekonstruerade. Vissa kvinnor var obekväma att visa 

sig nakna och skylde brösten i intima situationer. 

Självbild/sexualitet  Upplevelser/känslor 

Många tyckte att det var svårt att bemöta andra människors negativa reaktioner på 

att man valt att genomgå en PM varför man fabricerade små vita lögner om varför 

man valt operationen. Familjemedlemmar kunde också känna sig stigmatiserade 

vilket gjorde att man inte att tala om den ärftliga bröst cancern inom familjen. 

Kvinnor var också rädda för att skrämma sina barn med information om sin 

cancerrisk särskilt om barnen var i en känslig och sårbar ålder. 

 Relationer 

 

Psykosocial 

påverkan 

Den generella uppfattningen bland kvinnorna var att man var glad över att ha gjort 

allt man kan för att minskat risken för bröstcancer så att man kan fortsätta att 

finnas där för sin familj. 

Tillfredställelse/lättnad  Upplevelse/känslor 

Larsson et 

al. 

2010 

Sverige 

 

I en svensk studie från Karolinska universitetssjukhuset om kvinnors upplevelse av 

sjukhusvistelsen i samband med mastektomi, så framkom att majoriteten av 

kvinnorna var mycket nöjda med den vård man fått samt sjuksköterskans 

bemötande och omvårdnad. Kvinnorna upplevde att sjuksköterskorna tog sig tid 

för dem och visade omtanke och att de sällan behövde vänta länge på hjälp. Vid 

denna klinik följs patienten av samma läkare och sjuksköterska under hela 

vårdtiden.  

Tillfredställelse/lättnad Upplevelser/känslor 

McQuirter 

et al. 

2010 

Canada 

 

Kvinnorna påverkades av faktorer i dåtid, nutid och framtid när de tänkte över 

beslutet om att genomgå profylaktisk mastektomi (PM). 
Relationer 

Psykosocial 

påverkan 

Interpersonella och kontextuella faktorer samverkade när kvinnorna fattade 

beslutet att genomgå PM. 
Information/stöd Omvårdnadsbehov 

Alla kvinnorna kunde uppge ett avgörande ögonblick, då beslutet att genomgå en 

PM blev definitivt.  
Oro/rädsla Upplevelser/känslor 

Metcalfe 

et al. 

2005 

USA 

 

Lägre nivåer av livskvalitet efter den bilaterala profylaktiska mastektomi (BPM) 

kunde i hög grad förknippas med högre nivåer av sårbarhet och psykisk stress/oro.  
Oro/rädsla Upplevelser/känslor 

Lägre nivåer av livskvalitet efter BPM kunde också relateras till förändrad 

kroppsuppfattning hos kvinnan. 
Självbild/sexualitet Upplevelser/känslor 

Högre nivåer av livskvalitet kunde relateras till hur stort socialt supportnät man 

hade kring sig och hur högt man skattade detta sociala stöd. 
Relationer 

Psykosocial 

påverkan 

 

 

 

 

 



 

 

Metcalfe 

et al. 

2004 

Canada 

 

Majoriteten av kvinnorna var nöjda med sitt beslut att genomföra en bilateral 

profylaktisk mastektomi (BPM) och skulle rekommendera ingreppet till andra.  
Tillfredställelse/lättnad Upplevelser/känslor 

Yngre (<50 år) kvinnor var mindre nöjda med sitt beslut. De uppgav i större 

utsträckning en förändring av självbilden och hade svårare än äldre kvinnor att 

anpassa sig till den fysiska förändringen efter BPM. Rekonstruktion efter BPM 

bidrog till att kvinnorna var mer nöjda med sin kroppsform och sitt fysiska 

utseende än de kvinnor som avstod från rekonstruktion. Båda grupperna av kvinnor 

kände dock behovet av att dölja sin kropp inför andra och undvika fysisk kontakt 

på grund av sitt utseende efter BPM. 

Självbild/sexualitet Upplevelser/känslor 

Det framkom att en del av de kvinnor som genomgår en bilateral profylaktisk 

mastektomi har symtom på psykisk stress och oro så till den grad att de skulle 

behöva psykisk vägledning. 

Oro/rädsla Upplevelser/känslor 

Patenaude 

et al. 

2008 

USA 

 

En minoritet av kvinnorna som genomgick bilateral profylaktisk mastektomi 

(BPM) hade sökt konsultation hos en psykoterapeut inför ingreppet och majoriteten 

av dessa ansåg att denna vägledning varit till hjälp. De kvinnor som inte sökt 

konsultation ansåg i efterhand att det hade kunnat vara till hjälp för dem och andra 

kvinnor att ha blivit erbjudna detta inför BPM. Många av kvinnorna hade blivit 

hjälpta inför ingreppet av att tala med kvinnor som nyligen genomgått BPM. Detta 

ansågs vara ett starkt stöd speciellt om kvinnorna hade mycket gemensamt. 

Kvinnorna ansåg även att konsultation efter ingreppet skulle ha varit till hjälp. 

Information/Stöd Omvårdnadsbehov 

Payne et 

al. 

2000 

USA 

 

Vissa kvinnor som genomgått en bilateral profylaktisk mastektomi (BPM) ångrade 

sitt beslut. Flera faktorer spelade in då man beskrev orsakerna till varför man 

ångrade sig. Man upplevde att man hade fått för lite information om ingreppet och 

eventuella kirurgiska komplikationer. Man hade inte en realistisk bild av sin 

faktiska/objektiva risk att drabbas av bröstcancer. Emotionellt trauma och brist på 

psykologiskt och rehabiliterande stöd var en annan orsak. Alla kvinnor 

rapporterade att det var läkaren som initierat diskussionen om BPM.  

Information/stöd 

 
Omvårdnadsbehov 

Missnöje med det kosmetiska resultatet efter rekonstruktionen var också en orsak 

till att man ångrade sig. Svårigheter att anpassa sig emotionellt med försämrad 

kroppsuppfattning eller en minskad tillfredställelse sexuellt kunde också innebära 

att man ångrade sitt beslut. 

Självbild/sexualitet Upplevelser/känslor 

Rädsla att implantaten skulle göra det svårare att upptäcka cancer i den 

kvarvarande vävnaden vid senare mammografi bidrog också till detta. Flera 

kvinnor kände sig oroliga och stressade under tiden som de skulle fatta sitt beslut. 

Oro/rädsla Upplevelser/känslor 

Oftast var det också läkaren som hade influerat kvinnorna till att fatta beslutet om 

BPM. I vissa fall hade press eller uppmuntran från familjen påverkat kvinnan till 

att fatta beslutet om BPM. 

Relationer 
Psykosocial 

påverkan 

Remmers 

et al. 

2010 

Tyskland 

 

Kvinnor som genomgått en mastektomi rapporterade flera upplevda svårigheter 

under sjukhusvistelsen. Många upplevde rädsla inför själva ingreppet 
Oro/rädsla Upplevelser/känslor 

Vissa kvinnor upplevde att situationen innebar en börda för hela familjen. Somliga 

oroade sig mer för familjen än för sig själva, särskilt då man hade små barn.  
Relationer 

Psykosocial 

påverkan 

Det kvinnorna efterfrågade hos sjuksköterskan efter ingreppet var en god relation 

där de kunde få emotionellt stöd, bli lyssnad till och ställa frågor. Kvinnorna såg 

sjuksköterskan som deras kontaktperson som de kunde prata med allt om. Enligt 

kvinnorna hade sjuksköterskan ett respektfullt bemötande och fanns alltid till hands 

i svåra situationer. Hon ingav trygghet, uppmuntran och hopp samt svarade på 

frågor. Hon kunde distrahera kvinnorna från att tänka på svårigheter och hade nära 

till skratt. 

Information/stöd Omvårdnadsbehov 

Kvinnan tvingas efter operationen att konfronteras med sin förändrade kropp. 

Brösten som för många är ett visuellt attribut av kvinnlighet kan då vara stympade 

eller helt avlägsnade. 

Självbild/sexualitet Upplevelser/känslor 

 



 

 

Rolnick et 

al. 

2007 

USA 

 

Kvinnorna hade velat få mer information innan den profylaktiska mastektomin 

(PM), speciellt om rekonstruktion och proteser. De hade velat vara mer förberedda 

för de potentiella negativa känslorna som kan följa av en PM. De önskade någon 

form av emotionell uppföljning eller hänvisning till stödgrupper. En del kvinnor 

önskade att sin make/partner hade fått mer information. 

Information/stöd Omvårdnadsbehov 

De negativa känslorna som uppgavs var depression, förändrad kroppsuppfattning, 

att inte känna sig hel samt minskad upplevelse av femininitet och sexuell 

attraktivitet. 

Självbild/sexualitet Upplevelser/känslor 

Stacey et 

al. 

2002 

USA 

 

Kvinnor med hög risk för bröstcancer rapporterade att information och support 

skulle vara mest till hjälp för att de skulle kunna fatta beslut rörande sin 

bröstrelaterade hälsa. Kvinnorna ville ha information om personliga riskfaktorer, 

bröstcancer screening, livsstilsfaktorer, genetiska tester, läkemedel, samt de olika 

stegen i beslutsfattandet vid bröstcancerprevention och hur man ska överväga val 

av prevention i förhållande till personliga intressen och värden 

Information/stöd Omvårdnadsbehov 

Van 

Oostrom 

2003 

Nederländ

erna 

 

 

 

 

Alla de kvinnor med eller utan BRCA mutationer som valt profylaktisk 

mastektomi (PM) eller bilateral salpingo-ooforektomi (BSO) upplevde att rädslan 

för att utveckla cancer hade minskat och att det var värt konsekvenserna av den 

profylaktiska kirurgin  

Tillfredställelse/lättnad Upplevelser/känslor 

Bärare av BRCA mutationer upplevde en försämrad kroppsuppfattning efter den 

profylaktiska kirurgin än icke-bärare. De upplevde också större förändringar i 

sexlivet efter den genetiska testningen än icke-bärarna. Av de som genomgått en 

PM eller BSO och som var sexuellt aktiva upplevde också majoriteten en 

förändring i sina sexualliv. 

Självbild/sexualitet Upplevelser/känslor 

Man kunde se högre nivåer av cancerrelaterad oro vid 5 års uppföljning hos de 

kvinnor som hade höga nivåer av oro vid startpunkten för studien. Utöver dessa 

kvinnor så rapporterade också kvinnor med barn under 15 år, kvinnor med 

anhöriga som dött till följd av bröst – eller ovarialcancer, kvinnor som upplevt 

stora förändringar i nära relationer samt kvinnor som var osäkra på sitt testresultat 

eller som inte kunde tala öppet hemma om sin testning med familjen högre nivåer 

av cancerrelaterad oro. 

Oro/rädsla Upplevelser/känslor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


