
 

 

AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV 
Avdelningen för vårdvetenskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnors upplevelser av mastektomi till 

följd av en bröstcancerdiagnos 

 

En beskrivande litteraturstudie 

Ida Koplik och Ida Sundin 

2019 
 

Examensarbete, Grundnivå 

Omvårdnad 

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp 

Examensarbete inom omvårdnad 

 

Handledare: Maria Wejåker 

Examinator: Kerstin Hedborg 



 

 

Sammanfattning  

Bakgrund: Den vanligaste cancerdiagnosen bland kvinnor är bröstcancer. Mastektomi 

är den kirurgiska behandlingen för bröstcancer som följs av postoperativ omvårdnad. 

Vid partiell mastektomi tas den angripna delen av bröstet bort och vid en mastektomi 

opereras hela bröstet bort. Efter mastektomin kan kvinnorna få en bröstprotes eller 

genomgå en bröstrekonstruktion. Sjuksköterskan har ansvar för omvårdnaden och att 

informera kvinnor från en cancerdiagnos till det postoperativa skedet. Syfte: Syftet med 

föreliggande studie var att beskriva kvinnors upplevelser av en mastektomi till följd av 

en bröstcancerdiagnos. Metod: En litteraturstudie med beskrivande design som innehöll 

14 kvalitativa vetenskapliga artiklar som sökts fram via databaserna Medline via 

Pubmed och CINAHL. Resultat: Tiden före en mastektomi till följd av bröstcancer 

medförde oro för kvinnor som väntade. Information och socialt stöd upplevdes viktigt 

och underlättade välbefinnandet. Efter mastektomin förändrades kroppsbilden och 

självkänslan för flera kvinnor. För vissa kvinnor påverkades partnerskapet de levde i till 

det negativa för att självförtroendet utmanades. Kvinnorna upplevde en rubbad identitet 

och kvinnlighet och vardagslivet påverkades utifrån hur de hanterade mastektomin och 

bröstcancern. För många var bröstrekonstruktion betydande för att kunna acceptera sin 

kropp efter genomgången mastektomi för att återfå bilden av en symmetrisk kropp. 

Slutsats: Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen för kvinnor och en mastektomi 

förändrade och påverkade kvinnors liv beroende på hur de upplevde situationen. 

Resultatet visade även upplevelser av oro hos kvinnorna. Kroppsbild, självkänsla, 

parrelationen, identitet och känslan av kvinnlighet var faktorer som förändrades efter 

mastektomi. Regelbunden information samt socialt stöd behövdes för att kvinnorna 

skulle kunna hantera bröstcancerprocessen bättre. För sjuksköterskan är det därför 

viktigt att ha kunskap om att individanpassat stöd och information är betydande för 

kvinnors välbefinnande. 
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Abstract  

Background: The most common cancer diagnosis amongst women is breast cancer. 

Mastectomy is the surgical treatment for breast cancer followed by postoperative care 

and nursing. A partial mastectomy means removing the diseased part of the breast and 

during mastectomy the whole breast is removed by surgery. Following mastectomy the 

women can receive a breast prosthesis or decide to undergo a breast reconstruction. The 

nurse is responsible for the nursing care and informing women from the time of 

receiving the cancer diagnosis to the postoperative stage. Aim: The aim of the present 

study was to describe women’s experiences of mastectomy following a breast cancer 

diagnosis. Method: A literature review with a descriptive design including 14 scientific 

articles with a qualitative approach that were found at the databases Medline via 

Pubmed and CINAHL. Results: The waiting before a mastectomy following breast 

cancer resulted in anxiety for the women. Information and social support were 

experienced as important and facilitated the wellbeing. After the mastectomy the body 

image and the self-esteem was challenged for many women. The women experienced a 

challenged identity and femininity and the process of managing the mastectomy 

affected their daily life. For many women the breast reconstruction was significant for 

the accepting of one's body after the mastectomy to regain the image of a symmetrical 

body. Conclusion: Breast cancer is the most common cancer diagnosis for women and 

mastectomy changed and affected women’s lives depending on their experiences of the 

situation. The result also proved experiences of anxiety amongst the women. Body 

image, self esteem, the couple relation, identity and the feeling of femininity were 

factors that altered following mastectomy. Continuous information and social support 

was necessary for the women so they could handle the process of breast cancer better. 

For the nurse it is thereby important to have knowledge of the meaning of individual 

support and information for women’s wellbeing.  
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1. Introduktion 

1.1 Cancerdiagnos 

En studie visade att en cancerdiagnos medförde fler följder än bara diagnosen (Erol et 

al. 2018). Vid upptäckt av symtom som kunde tyda på cancer var känslomässiga 

reaktioner förknippade med symtomen. Som följd av oro hade patienter behovet av att 

söka hjälp av sjukvården för att identifiera problemet och rädsla uppkom efter tankar 

om associationer med döden, en eventuell obotlig cancer och följderna av en 

cancerdiagnos (Whitaker, Cromme, Winstanley, Renzi & Wardle 2016). Smärtor från 

cancer upplevdes både psykiskt och fysiskt påfrestande och påverkade det vardagliga 

livet mer än vad många hade förväntat sig. Energi, sömn och det sociala livet 

påverkades. Det var vanligt att patienter som hade intensiva smärtor isolerade sig från 

omvärlden (Erol et al. 2018). Cancer innebar ett orosmoment dels från biverkningar av 

cellgiftsbehandling som ledde till håravfall och om tankar över hur framtiden skulle se 

ut. Både patienter och familjemedlemmar uttryckte rädslor och sorg över cancern och 

konsekvenserna den medförde (Korsvold, Mellblom, Finset, Luud & Lie 2017).  

 

1.2 Bröstcancer 

Varje år diagnostiseras cirka 8000 personer i Sverige med bröstcancer. Bröstcancer 

utgör 30 procent av alla cancerfall hos kvinnor (Socialstyrelsen 2015). Bröstcancer 

förekommer främst hos kvinnor efter 40 års ålder och därefter ökar risken med stigande 

ålder. Duktal bröstcancer utgår från bröstkörtlarnas körtelrör och är den vanligaste 

formen, den andra cancerformen utgår från körtellobuli och benämns lobulär typ. 

Cancern kan vara begränsad inom körtelgången och kallas då cancer in situ men kan 

även växa och invadera omkringliggande vävnad och benämns då invasiv cancer. Vid 

senare stadium kan metastaser som innebär spridning av cancern uppkomma. Andra 

riskfaktorer för bröstcancer än ålder är hereditet, tidig menarche, sen menopaus, 

graviditet samt långvarig användning av p-piller. Livsstilsfaktorer som övervikt, 

rökning och stort alkoholintag innebär också en risk (Ericson och Ericson 2012).  

 

1.3 Mastektomi 

Den kirurgiska behandlingsformen vid bröstcancer kan utföras med två olika metoder, 

kirurgisk partiell (bröstbevarande) mastektomi eller mastektomi. Vid partiell kirurgi 
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opereras en angripen del av bröstet bort och behandlingen erbjuds kvinnor med en 

tumör i bröstet som är mindre än tre till fyra centimeter. Vid en mastektomi tas hela 

bröstet samt lymfkörtelvävnaden i axillen bort. Postoperativa besvär som svullnad av 

arm, domningar, kraftnedsättning och värk på den opererade sidan kan uppstå. Detta 

förekommer främst vid en axilloperation som ibland kan ge bestående symtom och då 

medföra problem som att man inte kan arbeta (Ericson & Ericson 2012; Sørensen & 

Almås 2011). 

 

1.4 Postoperativ behandling och omvårdnad 

Efter en mastektomi krävs ofta en efterbehandling i form av cytostatika, 

strålbehandling, hormonell behandling eller antikroppsbehandling. Vilken 

efterbehandling som är aktuell efter en mastektomi påverkas av flera olika faktorer. 

Operationstyp, tumörens storlek, ålder och eventuella metastaser är några orsaker. 

Behandlingsformerna kan kombineras med varandra eller användas var för sig 

(Sørensen & Almås 2011). Omvårdnaden efter operationen ska grundas på att patienten 

ska återfå kontroll och hantera den postoperativa tiden så bra som möjligt. Patienten ska 

förses med information om sjukdomen, eventuella biverkningar och komplikationer 

samt uppföljning. Information om stödgrupper och möjlig kontakt med 

kontaktsjuksköterskan, som är kontaktperson till den berörda om stöd eller information 

skulle behövas, bör även ges. Innan kvinnan återvänder till hemmet provas en tillfällig 

bröstprotes ut som kan läggas i behån i väntan på en permanent bröstprotes. 

Rekonstruktion av bröstet är idag något som är möjligt för kvinnan att få kostnadsfritt 

istället för att behöva använda en lös bröstprotes. Det innebär att ett implantat läggs in 

via plastikkirurgi för att fylla ut bröstet efter avlägsnandet av tumören (Sørensen & 

Almås 2011). 

  

1.5 Sjuksköterskans arbete 

Att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande är 

sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden. Sjuksköterskan ska arbeta enligt 

professionella värden som respekt, lyhördhet, empati, trovärdighet och integritet. Att 

patienten får tillräcklig, individanpassad och korrekt information är sjuksköterskans 

ansvar (Svensk sjuksköterskeförening 2017). Luck, Chok, Scott och Wilkes (2016) 

studerade sjuksköterskans roller som arbetade inom området bröstcancer inom 
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omvårdnad. Sjuksköterskorna ansåg att utbildning behövdes för patienter, anhöriga och 

organisationer och att utbildning spelade en betydande roll i deras yrke. Många beskrev 

sin yrkesroll som att vara en patientadvokat och att alltid stödja patienter och deras 

familjer (Luck et al. 2016). Individanpassad vård var viktigt och trygghet skapades när 

patienterna fick sina behov tillgodosedda och hade kontinuerlig kontakt med olika 

yrkesroller inom vården (Olsson, Jarfelt, Pergert & Enskär 2015). Sørensen och Almås 

(2011) beskrev att informationen var av stor vikt för hur kvinnorna skulle kunna 

använda sig av egenvård och hur de skulle vara kapabla till att ta egna beslut. Tydlighet 

och upprepning av information var betydande då det i en sjukdomsprocess kan vara 

svårt att ta in och förstå information första gången det sägs (Pongthavornkamol, 

Khamkom, Phligbua, Cohen & Botti 2018). Sjuksköterskans roll är att visa för kvinnan 

att hon är sedd och hörd samt att berätta om hur sjukdomen och behandlingen kan 

komma att påverka vardagslivet (Sørensen & Almås 2011).  

 

1.6 Teoretisk referensram 

Aaron Antonovsky benämnde känslan av sammanhang (KASAM) som ett kognitivt 

begrepp med tre centrala huvudteman, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Förmågan att använda sig av KASAM utvecklas ständigt under en persons hela livstid. 

Personer som bedöms ha en hög KASAM har hög nivå av dessa tre teman jämfört med 

personer med en låg nivå av KASAM. Begriplighet speglar sig genom inre och yttre 

stimuli där det behövs en tydlig struktur. Information som anses ordnad och är 

sammanhängande klassas som begriplig som inger en förståelse över situationen. 

Hanterbarhet är temat som beskriver hur man kan bemöta och hantera regelbundna 

stimuli som människor dagligen överrumplas med. Det hjälper människor att hantera 

sorg eller oväntade situationer utan att känna att livet är orättvist eller känna sig som ett 

offer och istället reda sig. Meningsfullhet, är temat som beskriver hur delaktig en person 

är och vilket engagemang en person har i känsliga situationer. En person som har ett 

känslomässigt engagemang kan därför uppleva en meningsfullhet och att livet har en 

mening (Antonovsky 2005). En upplevelse definieras som att vara med om en 

erfarenhet som bidrar till kunskap och kännedom om något (Svenska Akademins 

ordbok 2011). En upplevelse definieras också som att kunna uppfatta något på en 

känslomässigt stadie och att bilda sig en åsikt om det man varit med om. Varje 
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människa är unik och kan ha olika upplevelser av samma situation 

(Nationalencyklopedins ordbok 2019).  

 

Antonovsky definierade hälsa som ett kontinuum eller en linje mellan de två motpolerna 

hälsa och sjukdom. Hälsa benämndes som ett föränderligt tillstånd där KASAM var en 

avgörande faktor för var en person befinner sig på linjen mellan motpolerna 

(Antonovsky 2005). WHO:s mål för hälsa innefattade att förbättra befolkningens hälsa 

och välbefinnande, minska ojämlikhet inom hälsa och förbättra ledarskap och styrning i 

hälsoarbetet (Folkhälsomyndigheten 2015). KASAM spelade roll i hur hälsan, speciellt 

den psykologiska hälsan, upplevdes och var ett sätt att hantera stressfulla situationer. 

Cancerpatienter hade nytta av copingstrategier och KASAM eftersom det hjälpte dem 

att hantera cancerdiagnosen och kommande process (Sarenmalm, Browall, Persson, 

Fall-Dickson & Gaston-Johansson 2013). I en cancerdiagnos i tidigt skede kunde 

livskvaliteten och den mentala hälsan främjas med hjälp av strategier med KASAM. 

Livskvaliteten och den psykiska hälsan påverkades olika beroende på kontaktnätet 

personerna hade runt om sig (Shor, Grinstein-Cohen, Reinshtein, Liberman & Delbar 

2015). KASAM var behjälpligt för personer att hitta aktuella strategier för att få en 

stabilitet i vardagen efter en cancerdiagnos (Lindblad, Sandelin, Petersson, Rohani & 

Langius-Eklöf 2016).  

 

1.7 Problemformulering 

En cancerdiagnos innebär en påfrestning i livet. Cancer är förknippat med känslor av 

oro från upptäckten av symtom till diagnos och behandling. Oron drabbar både patienter 

och anhöriga. Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor. Bröstcancer 

behandlas med kirurgi där delar eller hela bröstet tas bort och följs av efterbehandling. 

Kontaktsjuksköterskor följer kvinnorna genom processen och deras uppgift är att ge 

stöd och vara en trygghet med sin kunskap. Eftersom att kvinnornas reaktioner och 

känslor är olika behöver sjuksköterskor förståelse för kvinnornas upplevelser för att ge 

en god omvårdnad. Därför är målet med föreliggande litteraturstudie att kunna ge 

sjuksköterskor och blivande sjuksköterskor ökad kunskap och förståelse hur sjukvården 

upplevs inom området. Det kan leda till en förbättrad upplevd hälsa hos kvinnorna.  
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1.8 Syfte 

Syftet är att beskriva kvinnors upplevelser av en mastektomi till följd av en 

bröstcancerdiagnos. 

 

1.9 Frågeställning 

Hur beskriver kvinnor upplevelsen av en mastektomi till följd av en 

bröstcancerdiagnos? 

 

2. Metod  

2.1 Design 

Studien är en beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2017).  

 

2.2 Sökstrategi 

Medline via Pubmed användes som databas för tre av de fyra databassökningar till 

föreliggande studie och enligt Polit och Beck (2017) ansågs Pubmed vara en av de mest 

relevanta databaserna för forskning inom omvårdnad. MeSH-termer användes för att få 

ett mer specificerat sökresultat. Polit och Beck (2017) beskrev formuleringen av en 

sökstrategi och att en viktig plan kan vara att begränsa sökningarna inom en tidsram 

eller gällande ålder. Därför användes Högskolan i Gävle och 10 år som begränsningar 

på Medline via Pubmed. Databasen CINAHL användes också eftersom Polit och Beck 

(2017) benämnde den som en relevant databas för omvårdnadsforskning. Där gjordes en 

sökning med begränsningarna linked full text för att få tillgång till artiklarnas hela 

innehåll, peer reviewed och publicerade 2010-01-01 till 2019-01-22. Inom samtliga fyra 

sökningar kombinerades söktermerna med den booleanska söktermen AND som enligt 

Polit och Beck (2017) används för att avgränsa träffar.  

 

Sökord som författarna använde sig av vid databassökningarna fokuserade på det 

aktuella syftet i föreliggande studie. Första sökningen inkluderade sökorden 

“Mastectomy”[MeSH] AND Interview. Inledningsvis som enskilda söktermer och 

sedan tillsammans inom samma sökning. I den andra sökningen användes söktermerna 

"Breast Neoplasms"[MeSH] AND Qualitative AND “Mastectomy”[MeSH]. Först 

söktes varje sökterm separat och därefter kombinerades dem. Den tredje sökningen 
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bestod av söktermerna “Mastectomy”[MeSH] AND women’s experiences. Varje sökord 

söktes först separat för att sedan kombineras ihop. Den fjärde sökningen gjordes på 

CINAHL och inkluderade sökorden (MH “Mastectomy+”) AND (MH “Breast 

neoplasms+”) AND women’s experiences först som separata söktermer och sedan 

tillsammans. Sökorden interview, qualitative och women’s experiences söktes som 

fritext. På CINAHL användes explode för att utöka tillgång till artiklar när CINAHL 

Headings valdes.  

 

Tabell 1: Sökstrategi 

Databas Begränsningar, 

sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

  

Möjliga 

artiklar 

(exklusive 

dubbletter) 

Valda 

artiklar  

Medline 

via 

PubMed 

Högskolan i Gävle. 

10 år. 

2019-01-16. 

“Mastectomy”[MeSH] 

AND Interview (fritext). 

69 7 3 

Medline 

via 

PubMed 

Högskolan i Gävle.  

10 år. 

2019-01-16. 

"Breast 

Neoplasms"[MeSH] 

AND Qualitative AND 

“Mastectomy”[MeSH] 

95 11  7 

Medline 

via 

PubMed 

Högskolan i Gävle. 

10 år. 

2019-01-17. 

“Mastectomy”[MeSH] 

AND women’s 

experiences (fritext). 

34 3  1 

CINAHL Peer reviewed, 

linked full text, 

2010-01-01 - 

2019-01-22. 

(MH “Mastectomy+”) 

AND (MH “Breast 

neoplasms+”) AND 

women’s experiences 

(fritext). 

96 5 3 

        Totalt: 26. Totalt: 14. 

 

2.3 Urvalskriterier 

Inklusionskriterierna var att föreliggande litteraturstudies syfte skulle besvaras, vara 

primärkällor samt ha en kvalitativ ansats. Artiklarna skulle även handla om kvinnor 

över 18 år och vara tillgängliga i full text. Polit och Beck (2017) menar att kvalitativ 

data som samlas in har berättande beskrivningar som kan erhållas genom exempelvis 

konversationer med deltagare. Kvalitativa ansatser valdes därför som ett 
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inklusionskriterie för att få mer djupgående beskrivningar från kvinnor och ett 

exklusionskriterie var därför artiklar med kvantitativa ansatser. Andra 

exklusionskriterier var sekundärkällor som litteraturstudier och artiklar på annat språk 

än engelska. Exklusionskriterier var även artiklar som handlade om mastektomi utan en 

bakgrund av bröstcancer och mäns upplevelser av att genomgå en mastektomi samt att 

deras partner genomgått en mastektomi. 

 

2.4 Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar 

Initialt lästes titlar på samtliga 198 artiklar på Medline via Pubmed och samtliga 96 

artiklars titlar på CINAHL. Totalt lästes 294 titlar för de fyra valda sökningarna. 214 

artiklar exkluderades för att titeln baserades på något annat än kvinnans perspektiv eller 

handlade om profylaktisk mastektomi. På Medline via Pubmed lästes abstract på 64 

artiklar och på CINAHL lästes abstract på 16 artiklar vars titel var relevant för syftet. 

Polit och Beck (2017) bekräftade att relevansen för en litteraturstudie kan överses 

genom att läsa abstract för artiklarna. Därför lästes totalt 80 abstract på artiklar vars titel 

var relevant för syftet för föreliggande studie.  

 

Efter att abstract exkluderade artiklar som var litteraturstudier, hade en kvantitativ 

ansats, inte fokuserade på upplevelser eller var dubbletter återstod 26 möjliga artiklar. 

Första sökningen på Medline via Pubmed resulterade i sju möjliga artiklar, den andra 

elva möjliga artiklar och den tredje sökningen gav tre möjliga artiklar. Sökningen på 

CINAHL resulterade i fem möjliga artiklar. Samtliga möjliga artiklar lästes igenom av 

båda författarna individuellt med fokus på resultat och metod samt färgkodades för att 

hitta likheter och skillnader. Samtliga 26 möjliga artiklarnas relevans bedömdes därefter 

enligt en mall med fem frågor, se Tabell 3 (Bilaga 1). Artiklar som exkluderades här var 

tio artiklar vars fenomen som studerades inte svarade helt på syftet, om kontexten där 

studien utfördes var avvikande, om deltagarna inte var relevanta för syftet eller om 

studiens ansats eller design inte var relevant för syftet. Efter relevansbedömningen 

kvarstod 16 artiklar som sedan kvalitetsgranskades utifrån en kvalitetsgranskningsmall, 

se Tabell 4 (Bilaga 2). Två artiklar exkluderades efter granskning av kvaliteten. Den ena 

studien som exkluderades hade ett syfte som var abstrakt formulerat, hade få etiska 

överväganden beskrivna i metoden, kritik mot egen metod var inte formulerat och 

trovärdighetsaspekter för studien var endast delvis formulerade. Den andra artikeln som 
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exkluderades innehöll en specifik grupp av kvinnor där alla endast hade genomgått 

autolog bröstrekonstruktion och blev endast delvis relevant. Metoden blev dessutom 

endast delvis kritiskt granskad i diskussionen och delvis diskuterades 

trovärdighetsaspekter. Därför inkluderades 14 vetenskapliga artiklar i föreliggande 

studie. Urvalsprocessen beskrivs i ett flödesschema, se Figur 1.  

 

 
Figur 1: Flödesschema 
 

2.5 Dataanalys  

I urvalsprocessen beskrev författarna att totalt 14 artiklar valdes ut. Samtliga artiklar 

lästes igenom individuellt av båda författarna till föreliggande studie utskriven på 

papper i full text med fokus på resultat och metod. Polit och Beck (2017) lyfte fördelen 

med att skriva ned noteringar om nyckelegenskaper i studien som en metod för att 

använda noteringarna som en grund till analysen. Därför ströks viktiga delar och 

meningar under med understrykningspennor efter en första genomläsning av artiklarnas 
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innehåll. Noteringar gjordes för att skapa en övergripande förståelse för genomförd 

metod och resultat.  

 

Att koda studiers innehåll genom färgkodning strukturerar information på ett sätt som 

gör att identifiering av likheter och skillnader samt olika teman i studiernas innehåll blir 

tydligare (Polit & Beck 2017). Efter individuell läsning och individuell färgkodning 

diskuterades artiklarnas innehåll tillsammans. Vidare diskuterades likheter och 

skillnader i artiklarnas innehåll och teman hittades utifrån att jämföra likheter och 

skillnader. En tematisk analys innefattar att hitta mönster och regelbundenhet likväl som 

motsägelser och luckor i innehållet vilket gör att olika teman kan hittas (Polit & Beck 

2017). Efter att teman hittats formulerades dessa som huvudteman och subteman, se 

Tabell 2. Artiklarnas resultatdelar översattes därefter från engelska till svenska innan 

resultatet formulerades och skrevs in i föreliggande studie. Vid osäkerhet under 

översättningen undersöktes aktuella ord och fraser med lexikon och diskuterades sedan 

tillsammans för att sträva efter att hitta rätt innebörd.  

 

2.6 Etiska överväganden 

Oredlighet i vetenskaplig forskning handlar om falsifiering och plagiering vilket är när 

någon avsiktligt undviker vetenskapliga krav och normer (Polit & Beck 2017). 

Författarna till föreliggande studie tog hänsyn till dessa etiska krav och normer och 

plagiat undveks därför. De vetenskapliga artiklarna som inkluderades i resultatet 

strävades efter att bearbetas enligt forskaretik och objektivt vilket innebar att personliga 

värderingar inte vägdes in.  

 

3. Resultat  

Resultatet av föreliggande studie baseras på 14 kvalitativa vetenskapliga artiklar som 

handlade om kvinnors upplevelser före och efter en mastektomi. Två tabeller 

utformades för att strukturera innehållet i varje inkluderad artikel. En metodologisk 

översikt presenterades i Bilaga 3: Valda Artiklar och artiklarnas författare, syfte och 

huvudresultat presenterades i Bilaga 4: Valda artiklars innehåll, se Bilagor. Samtliga 

artiklar presenteras under två huvudteman: Tiden före mastektomi och Tiden efter 

mastektomi. För att strukturera dessa skapades fyra subteman under Tiden efter 
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mastektomi vilka var Kroppsbild och självkänsla, Partnerskap, Upplevelser innan 

bröstrekonstruktion och Upplevelser efter bröstrekonstruktion, se Tabell 2.  

 

Tabell 2: Översikt över teman och subteman 

Huvudteman Subteman 

Tiden före mastektomi 
 

Tiden efter mastektomi Kroppsbild och självkänsla 

Partnerskap 

Upplevelser innan bröstrekonstruktion 

Upplevelser efter bröstrekonstruktion 

 

3.1 Tiden före mastektomi 

Att behöva acceptera en bröstcancerdiagnos medförde blandade känslor och en 

förändrad verklighetsuppfattning för de flesta kvinnor. Uppfattningen om hälsa blev 

förändrad och mycket tid ägnades åt att spekulera kring om de var friska eller sjuka 

(Drageset, Lindstrøm, Giske och Underlid 2011). Kvinnor som alltid varit hälsosamma 

och tagit hand om sina kroppar kände att kroppen hade svikit dem vilket framkallade 

känslor av orättvisa (Piot-Ziegler, Sassi, Raffoul & Delaloye 2010). Att berätta om 

diagnosen och att bemöta alla funderingar socialt upplevdes jobbigt trots att kvinnorna 

ansåg att familj och vänner var det bästa stödet. Några kvinnor kände ambivalens över 

att berätta nyheter kring cancern och fick ibland vara den som tröstade sina närmaste 

istället för att tröstas (Drageset et al. 2011). Flera kände oro över att ha barn som de 

behövde trösta och kände att sjukdomen var ett hot även för deras döttrar för att vissa 

former av bröstcancer var genetiskt överförbara (Drageset et al. 2011; Piot-Ziegler et al. 

2010). 

 

Tiden mellan att ha fått en diagnos och kirurgi varierade mellan en till tre veckor. Tiden 

innan operationen beskrev de flesta kvinnor som skrämmande, hopplös, lång och svår 

att uthärda. En emotionell oro förstärktes av att vänta och gav dem en osäkerhet inför 

framtiden samt hur de skulle förhålla sig socialt. Känslorna kom i vågor och blev svåra 

att kontrollera samtidigt som sömnen försämrades och rädslan om att cancern skulle 

hinna sprida sig ökade (Drageset et al. 2011). I väntan på mastektomi tänkte även 

kvinnor att de inte längre skulle känna sig som en kvinna och att deras könsidentitet och 
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femininitet skulle påverkas av mastektomin (Piot-Ziegler et al. 2010). I väntan på 

mastektomi upplevdes stöd och omtanke som viktigt vilket kunde komma från familj, 

vänner, kollegor och sjukvårdspersonal (Chuang, Hsu, Yin & Shu 2018; Davies et al. 

2017; Drageset et al. 2011; Drageset, Lindstrøm, Giske & Underlid 2012). Några 

kvinnor kände att vissa närstående undvek dem utan orsak vilket upplevdes som 

problematiskt eftersom att bli kontaktad av sitt sociala nätverk uppskattades och var en 

viktig del i att bry sig. Balansen mellan distans och närhet upplevdes däremot delvis 

svår och sympati från andra kunde kännas krävande och skrämmande för att det fick 

dem att tro att prognosen var dålig (Drageset et al. 2012).  

 

3.2 Tiden efter mastektomi 

3.2.1 Kroppsbild och självkänsla  

Förändrad kroppsuppfattning upplevdes av flera kvinnor efter genomgången 

mastektomi och framkallade känslor av förlorad kontroll och identitet (Brunet, Sabiston 

& Burke 2013; Chuang et al. 2018; Denford, Harcourt, Rubin & Pusic 2011; McKean, 

Newman & Adair 2013). Ett förlorat bröst upplevdes även olika beroende på ålder. 

Äldre kvinnor uppgav att deras bröst redan hade uppfyllt sin uppgift genom amning av 

deras barn samt att hälsa var viktigare för dem (Chuang et al. 2018; Fallbjörk, Salander 

& Rasmussen 2012). En kvinna uttryckte att hon alltid hade varit missnöjd med hur 

hennes bröst såg ut och därför blev mastektomin en sorts lättnad samtidigt som cancern 

blev borttagen. De yngre kvinnorna kände mer ångest över det förlorade bröstet för att 

det var en del av deras kvinnlighet (Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012). 

Mastektomi beskrevs av flera kvinnor som en stympning och amputation vilket fick 

dem att distansera sig till sin egen kropp och bli mindre inspirerade till dagliga 

aktiviteter (Brunet, Sabiston & Burke 2013; Piot-Ziegler et. al 2010).  

 

Flera kvinnor upplevde det skrämmande att se sig själv i spegeln efter mastektomin och 

antydde att de inte kände igen sig själva. Att kroppen såg symmetrisk ut var viktigt för 

de flesta av kvinnorna och att då förlorat en stor del av det som utstrålar kvinnlighet 

gjorde det svårt att se på dem själva (Brunet, Sabiston & Burke 2013; Fallbjörk, 

Salander & Rasmussen 2012; Freysteinson et al. 2012; Piot-Ziegler et al. 2010). 

Kvinnor upplevde rädslor för om partnern skulle acceptera det nya utseendet (Chuang et 

al. 2018; Freysteinson et al. 2012; Murray et al. 2015; Piot-Ziegler et al. 2010). Att 
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undvika sin spegelbild var vanligt förekommande då rädslan för vad den skulle visa var 

för stor. När kvinnorna benämnde sitt opererade bröst så uttryckte dem bröstet ofta som 

“det”. Att “det” inte var en vacker syn i spegeln och att det blev ett ständigt lidande 

samt längtan till framtiden då operationssåret läkt och blivit finare (Freysteinson et al. 

2012). Att inte kunna återgå till ett normaltillstånd och ständigt bli påmind om sin 

sjukdom uttryckte vissa kvinnor när de dagligen iakttog deras kirurgiska ärr (Fang, 

Balneaves & Shu 2010; Suplee, Jerome-D’Emilia & Boiler 2015). Flera kvinnor kände 

att de behövde dölja deras kroppar från visuell exponering och ändrade därför sättet de 

vanligtvis brukade klä sig innan mastektomin för att till exempel dölja ärren (Brunet, 

Sabiston & Burke 2013; Piot-Ziegler et al. 2010). Några kvinnor betonade även bristen 

på preoperativ utbildning och information. Vissa av kvinnorna var inte beredda på att få 

gå hem med drän från det opererade bröstet eller att de skulle känna mycket smärta 

(Suplee, Jerome-D’Emilia & Boiler 2015). Kvinnorna menade däremot att fördelarna 

vägde upp det negativa (Fang, Balneaves & Shu 2010).  

 

Majoriteten av kvinnorna hade som mål att kunna återgå till sitt tidigare normala liv 

med dagliga aktiviteter och rutiner. Exempelvis att kunna bada utan att känna sig 

obekväm eller att ha orken till att gå ut och rasta sin hund (McKean, Newman & Adair 

2013; Murray, Turner, Rehan & Kovacs 2015). Det var svårt för kvinnorna att benämna 

sig själva som överlevare och alla hade olika uppfattningar om när man var en 

överlevare från sjukdomen. Vissa tyckte att ordet inte var tillräckligt för att beskriva 

deras upplevelse medan andra kvinnor uppgav att de inte hade lidit nog för att benämna 

sig själva överlevare (Suplee, Jerome-D’Emilia & Boiler 2015).  

 

3.2.2 Partnerskap  

Kvinnorna var oroliga över om deras partner skulle se på dem annorlunda efter en 

mastektomi. Det fanns en rädsla att relationens intimitet och sexliv skulle påverkas 

(Chuang et al. 2018; Freysteinson et al. 2012; Murray et al. 2015; Piot-Ziegler et al. 

2010). Efter en mastektomi upplevde kvinnorna svårigheter med att visa sig för sin egen 

partner. Det förlorade bröstet ledde till känslor av förlorad attraktivitet och sexualitet för 

att det sexuella livet inte blev detsamma som innan operationen. Det kunde uttryckas 

som sorg och motvilja av att klä av sig framför sin partner (Davies et al. 2017; 

Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012). Osäkerheten i självbilden blev för stor och en 
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kvinna uttryckte att detta var varför hennes partner valde att lämna henne (Fallbjörk, 

Salander & Rasmussen 2012).  

 

3.2.3 Upplevelser innan bröstrekonstruktion  

I väntan på bröstrekonstruktion upplevde kvinnorna oro över på vilket sätt de skulle 

reagera vid konfrontation med den framtida ändrade kroppen. Oro över om de skulle 

kunna acceptera det nya bröstet eller inte upplevdes också (Fang, Balneaves & Shu 

2010; Piot-Ziegler et al. 2010). Fysiska och sociala konsekvenser av att avstå 

bröstrekonstruktion fick kvinnorna att undra om de kunde hantera att endast leva med 

ett bröst och om de kunde acceptera de negativa konsekvenserna till följd av att inte 

genomgå en bröstrekonstruktion (Fang, Balneaves & Shu 2010). En del kvinnor var 

missnöjda med informationen de hade fått inför en bröstrekonstruktion vilket ledde till 

att de upplevde osäkerhet och oro inför det kommande resultatet. Att söka information 

på eget håll blev därför deras sätt att försöka förstå mer. Vissa gick till andra som gjort 

en rekonstruktion för att få se hur deras bröst såg ut efteråt. Längtan av att kunna känna 

sig attraktiv och kvinnlig blev motivationen till att utföra en rekonstruktion (Murray et 

al. 2015). De kvinnor som använde sig av proteser var rädda att det skulle synas eller 

ramla ur om de till exempel böjde sig framåt (McKean, Newman & Adair 2013).  

 

3.2.4 Upplevelser efter bröstrekonstruktion 

Flera kvinnor strävade efter att komma tillbaka till sina normala dagliga aktiviteter efter 

operationen så fort som möjligt (Denford et al. 2011; Murray et al. 2015). Att inte få 

tydlig information om det postoperativa skedet efter en rekonstruktion gav kvinnorna en 

oförberedd häpnad av hur lång återhämtningstiden var, inte minst psykologiskt 

(Fallbjörk, Frejeus & Rasmussen 2012; Murray et al. 2015). Vissa antydde att om de 

hade vetat innan hur lång tid det kunde ta att komma tillbaka till sitt normala liv efter en 

rekonstruktion så hade de eventuellt inte gjort det. Mer stöd från vården och andra 

instanser var också något som många kvinnor saknade under det postoperativa skedet. 

Känslor av att inte våga höra av sig till sin kontaktperson existerade då upplevelser av 

att känna sig påträngande eller i vägen för sjuksköterskans arbete var ett hinder (Murray 

et al. 2015). En känsla av oväntad verklighet uppstod relaterat till lidande, sorg, smärta 

och fysiska resultat under återhämtningen efter en bröstrekonstruktion. Kvinnorna 
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uttryckte uppskattning för det nya bröstet men kämpade med att acceptera det nya när 

de tänkte på det föregående bröstet (Denford et al. 2011; Fallbjörk, Frejeus & 

Rasmussen 2012; Fang, Balneaves & Shu 2010). Vissa hade svårt att få acceptans för de 

nya brösten och att se dem som sina egna samt att ständigt jämföra sina nya bröst med 

andras bröst då de inte såg lika naturliga ut (Fang, Balneaves & Shu 2010).  

 

Stödet som kvinnorna upplevde från sin familj och vänner var en viktig del i hur de 

hanterade tiden efter rekonstruktionen (Murray et al. 2015). Flera kvinnor trodde att 

rekonstruktion skulle hjälpa deras återhämtning emotionellt för att rekonstruktionen 

betydde slutet för sjukdomen och lidandet (Denford et al. 2011). En del kvinnor 

upplevde att ett rekonstruerat bröst var en mer naturlig del av kroppen än att använda en 

bröstprotes. En bröstprotes kunde fungera som en påminnelse av deras förlorade bröst 

och ett rekonstruerat bröst uppskattades därför bättre. Något som underlättade var 

exempelvis valet av kläder för att kvinnorna kunde använda samma kläder som innan 

mastektomin (McKean, Newman & Adair 2013). För några kvinnor var deras nya bröst 

en symbol för att ha besegrat cancern och ett steg till att återgå till ett normaltillstånd så 

att deras nya liv kunde börja (McKean, Newman & Adair 2013; Murray et al. 2015). 

 

5. Diskussion 

5.1 Huvudresultat 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka kvinnors upplevelser av mastektomi 

till följd av en bröstcancerdiagnos. Att acceptera en bröstcancerdiagnos för kvinnorna i 

studien var svårt samtidigt som väntan inför mastektomin medförde ytterligare oro. 

Inför en mastektomi var information en viktig del för att kunna förbereda sig väl och 

veta vad som skulle hända efteråt. Oro för hur framtiden skulle utspela sig upplevdes 

men socialt stöd från familj, vänner, kollegor och vårdpersonal underlättade det 

psykiska välmåendet. Efter mastektomin kämpade flera kvinnor med sin kroppsbild och 

självkänsla. Yngre kvinnor hade svårare att acceptera sin kropp efter mastektomin i 

jämförelse med äldre kvinnor. Kvinnorna hade även problem med att titta på sig själva i 

spegeln efter mastektomin. Detta kunde orsaka problem för kvinnor som levde med en 

partner. Självförtroendet utmanades och vissa kvinnor upplevde svårigheter med att visa 

sig avklädda inför sin partner. Målet för många kvinnor efter mastektomi var att kunna 

återgå till normala rutiner och aktiviteter. För flera kvinnor var plastikkirurgisk 
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bröstrekonstruktion betydande för att kunna få känna sig kvinnlig igen och ett sätt att 

acceptera kroppen efter mastektomi istället för att använda en bröstprotes. Inför en 

bröstrekonstruktion spelade information även en viktig roll för att kunna vara beredd på 

en lång återhämtningsprocess. Fysisk smärta var flera kvinnor inte beredda på att få 

uppleva och preoperativ information kring smärta saknades därför enligt vissa. Många 

kämpade även med att acceptera sitt nya bröst då utseendet kunde skilja sig mot bröstet 

innan mastektomin. Däremot var kroppslig symmetri av stor vikt och vissa kände att 

deras nya liv kunde starta efter en bröstrekonstruktion.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Att acceptera en bröstcancerdiagnos upplevdes som svårt för flera kvinnor och rubbade 

deras hälsouppfattning (Drageset et al. 2011). Hanterbarhet, begriplighet och 

meningsfullhet var vad som lade grund för människors känsla av sammanhang 

(Antonovsky 2005). Författarna anser att en upplevelse av att få cancer kunde vara en 

anledning till att en kvinnas KASAM minskade. Detta framförde även Lindblad et al. 

(2016) som menade att känslan av sammanhang var behjälpligt för personer för att hitta 

balans efter en cancerdiagnos. Att leva med cancer medförde oro och konsekvenser för 

både patienter och familj (Korsvold et al. 2017). Sjuksköterskor beskrev sitt ansvar över 

att alltid stödja patienter och deras familjer (Luck et al. 2016). Shor et al. (2015) 

redovisade även att den psykiska hälsan påverkades olika beroende på en persons 

kontaktnät och engagemang från närstående. Vikten av stöd i kvinnans omgivning 

framkom samt att hjälp och information genom varje kvinnas hantering behövdes. 

Informationen skapade trygghet hos kvinnorna och förenklade känslan av att kunna 

uppleva begriplighet och delaktighet i sina vårdbehov (Fallbjörk, Frejeus & Rasmussen 

2012; Murray et al. 2015). Regelbunden information var viktig för tiden efter 

cancerdiagnosen. Den första informationen kunde vara svår att begripa då chocken av 

diagnosen fortfarande kunde påverka kvinnan (Pongthavornkamol et al. 2018). 

Författarna anser där med att kontinuerlig information var viktigt för att kvinnorna 

skulle kunna skapa en god balans i livet för att kunna hantera cancerbehandlingar och 

vardagslivet.  

 

Att känna smärta var något som vissa kvinnor inte var beredda på (Suplee, Jerome-

D’Emilia & Boiler 2015). Cancersmärtor bekräftar Erol et al. (2018) som en påfrestning 
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som påverkade det dagliga livet mer än väntat för att både sömnen och energin 

försämrades. Preoperativ utbildning och information saknades enligt kvinnorna för att 

kunna vara beredda på smärtan (Suplee, Jerome-D’Emilia & Boiler 2015). 

Sjuksköterskan ansvarar för att patienten får tillräcklig, individanpassad och korrekt 

information (Svensk sjuksköterskeförening 2017). Författarna anser att detta bekräftade 

vikten av sjuksköterskans informationsansvar för att förse kvinnor som genomgår 

mastektomi med relevant information.  

 

Kvinnorna kände sig mindre attraktiva efter en mastektomi vilket medförde negativa 

konsekvenser för deras partnerskap. Att inte vilja visa sin kropp eller att inte vilja ha 

samma sexuella liv som innan blev mer påtagligt (Brunet, Sabiston & Burke 2013; Piot-

Ziegler et al. 2010). Att återställa hälsa och lindra lidande tillhör sjuksköterskans 

grundläggande ansvarsområden (Svensk sjuksköterskeförening 2017). Författarna anser 

därför att sjuksköterskan bör vara ett stöd för kvinnorna för att främja välbefinnande 

och lindra lidande eftersom att relationen påverkades i samband med mastektomin. En 

symmetrisk kropp var betydande för många kvinnor och efter en mastektomi kämpade 

de därför med att acceptera deras utseende (Brunet, Sabiston & Burke 2013; Fallbjörk, 

Salander och Rasmussen 2012; Freysteinson et al. 2012; Piot-Ziegler et al. 2010). 

Postoperativt betonade Sørensen och Almås (2011) vikten av att informera om att få 

tillgång till kontinuerligt stöd av en kontaktsjuksköterska. Författarna anser i enlighet 

med kvinnornas svårigheter med att kunna acceptera sin kropp efter mastektomi att 

kvinnorna skulle behöva mer stöd och information från en kontaktsjuksköterska för att 

lättare kunna återvända till vardagslivet. Murray et al. (2015) bekräftade problematiken 

och menade att tillräckligt stöd från vården saknades av många kvinnor under det 

postoperativa skedet efter en bröstrekonstruktion. Vissa vågade inte höra av sig till sin 

kontaktperson för att inte behöva störa dem i arbetet (Murray et al. 2015). Detta trots att 

sjuksköterskor betonade sitt ansvar att informera och utbilda patienter och anhöriga 

(Luck et al. 2016). Författarna anser därför att informationen behöver förtydligas och bli 

mer regelbunden under processen samt att sjuksköterskor måste försäkra kvinnorna om 

vikten av att ta emot stöd. 

 

Flera artiklar belyste att socialt stöd från familj, vänner, kollegor och sjukvårdspersonal 

upplevdes viktigt (Chuang et al. 2018; Davies et al. 2017; Drageset et al. 2011; Drageset 

et al. 2012). Antonovsky (2005) benämnde hälsa som ett föränderligt tillstånd där 



 

17 

 

KASAM var en avgörande faktor för nivån av hälsa. Författarna anser att stöttning från 

involverade närstående till kvinnorna och sjukvårdspersonal var betydande för 

kvinnornas hälsa och välbefinnande. Detta för att KASAM kunde vara hög vid upplevd 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. I väntan på en bröstrekonstruktion 

längtade vissa kvinnor efter att känna sig attraktiva igen (Murray et al. 2015). För några 

kvinnor var bröstrekonstruktion en lättnad för att slippa problematiska bröstproteser och 

antydde att det fick deras nya vardagsliv att börja (McKean, Newman & Adair 2013; 

Murray et al. 2015). KASAM var en faktor för hur hälsan påverkades vid stressfulla 

situationer och för upplevelser av att ha cancer och dess följder (Sarenmalm et al. 2013). 

Författarna anser där med att när kvinnornas KASAM var hög och de kände att de 

begrep situationen, kunde hantera den och kände meningsfullhet kunde vara i slutet av 

en bröstcancerprocess när kvinnorna var redo för att återvända till ett normaltillstånd 

och börja leva sitt nya liv.  

 

5.3 Metoddiskussion 

En beskrivande design är enligt Polit och Beck (2017) lämplig för att beskriva ett 

fenomen och därför användes en beskrivande design i föreliggande litteraturstudie för 

att beskriva upplevelser. Databaserna Medline via Pubmed och CINAHL användes som 

datainsamlingsmetod som enligt Polit och Beck (2017) är databaser vilka båda passar 

bra för omvårdnadsforskning. Fyra sökningar gjordes vilket hade kunnat bli färre om 

sökorden skulle ha kombinerats bättre och undersökts ytterligare. Tre sökningar gjordes 

på Medline via Pubmed och en på CINAHL. Två olika databaser användes för att inte 

gå miste om relevanta artiklar som skulle kunna ha använts i resultatet till föreliggande 

studie och ses därför som en styrka. Sökord formulerades både som MeSH-termer, 

CINAHL Headings och fritext. Fritext användes när de andra söktermerna inte var 

tillgängliga. Begränsningarna specificerade sökningarna och förenklade att ta fram 

relevanta träffar och sökresultat till syftet. Urvalskriterierna som valdes var relevanta för 

syftet och gav en mer specificerad sökning. En svaghet var att endast kvalitativa artiklar 

inkluderades för att eventuella studier med kvantitativ ansats som besvarade det 

föreliggande syftet hade kunnat förbises. En styrka med kvalitativa artiklar var däremot 

att de enligt Polit och Beck (2017) beskriver berättelser som kan erhållas genom 

konversationer med deltagare vilket är relevant för syftet för föreliggande studie. 

Relevansbedömning genomfördes på 26 möjliga artiklar enligt en mall vilket var en 
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styrka för att bedöma om något i studien var irrelevant. Kvalitetsgranskning 

genomfördes därefter enligt en mall på alla relevanta artiklar för att jämföra artiklarnas 

kvalitet för att inkluderas i resultatet. Dessa mallar kan innebära att ett strukturerat och 

vetenskapligt innehåll efterföljs för artiklarna. Om mallarna inte hade använts hade 

resultatet möjligen blivit av sämre kvalitet för att författarnas egna åsikter och 

värderingar hade kunnat vägas in i bedömning och granskning. Dessa mallar medförde 

ett mer objektivt tillvägagångssätt för analys av artiklarna.  

 

Författarna valde initialt att läsa igenom samtliga 14 artiklar som inkluderades 

individuellt och färgkoda dem separat för att därefter kunna diskutera innehållet i 

artiklarna. Kodning av studier är en metod som rekommenderas för att hitta teman (Polit 

& Beck 2017). Metoden användes för att viktiga aspekter inte skulle förbises samt för 

att inget av innehållet skulle misstolkas. Likheter och skillnader identifierades genom 

färgkodningen vilket lade grunden för att hitta teman. Detta förenklade uppdelandet av 

innehållet till relevant del i studien och även för att få en mer förståelig text. Detta ses 

som en styrka för att kategorisera innehållet och få ett resultat där flera artiklar bekräftar 

varandras resultat. Artiklarna som valdes inkluderades i enlighet med inklusions- och 

exklusionskriterier och vid läsning och analys av artiklar strävade författarna efter att 

bearbeta dem så objektivt som möjligt för att undvika att väga in egna värderingar.  

 

5.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Föreliggande litteraturstudie kan ge sjuksköterskan en ökad förståelse för kvinnors 

psykiska och fysiska påfrestningar efter en bröstcancerdiagnos och en genomgången 

mastektomi. Stöd och information lägger stor grund för hur kvinnor upplever hela 

vårdprocessen. För att få en ökad förståelse för betydelsen av information och stöd för 

kvinnorna kan sjuksköterskor ta del av hur kvinnor beskriver tiden före och efter en 

mastektomi. Genom att ta del av detta kan sjuksköterskor och annan vårdpersonal 

utvecklas i sin omvårdnadsroll och sträva efter att utföra en mer personcentrerad och 

professionell vård.  

 

5.5 Förslag på fortsatt forskning 

Att kvinnors identiteter påverkades av mastektomi framkom i föreliggande studie. 

Forskning bör bedrivas för att skapa en större förståelse kring kvinnors reaktioner av 
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mastektomi och ett borttaget bröst. Tydligare information om eventuella 

komplikationer, återhämtningstiden och om hela processen skulle kunna öka kvinnornas 

känsla av sammanhang (KASAM). Forskning om kunskapsbaserad information som 

kan anpassas till kvinnor som genomgår mastektomi vid bröstcancer bör därför 

bedrivas. Forskning om att hantera en ny kroppsbild skulle kunna främja en mer 

begriplig situation för kvinnor som genomgått en mastektomi. Eventuellt skulle det 

kunna minska känslan av att stå ensam i bemötandet av livet efter en mastektomi eller 

bröstrekonstruktion. Detta skulle även underlätta i kvinnornas kärleksliv då många 

kvinnor kände att de inte ville visa upp sig för sin partner. Mer forskning kring kvinnors 

hantering av sin nya kroppsbild anses viktigt för att kvinnans behov ska kunna 

tillgodoses.  

 

5.6 Slutsats 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor. Mastektomi till följd 

av bröstcancer påverkar kvinnors liv på olika sätt. Resultatet visade även på oro från 

diagnos till behandling. Kroppsbild, vardagslivet, sociala relationer, identiteten och 

kvinnlighet är vad flera kvinnor antyder har förändrats till följd av mastektomin. För att 

sjuksköterskan ska kunna ge individanpassat stöd utifrån varje kvinnas unika behov och 

informera kvinnorna i denna situation så är det viktigt att ha fördjupad kunskap för hur 

de bättre ska kunna hantera situationen. 

 

  



 

20 

 

6. Referenser 

*= Användes i resultatet.  

 

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och Kultur.  

 

*Brunet, J., Sabiston M., C. och Burke, S. (2013). Surviving breast cancer: Women’s 

experiences with their changed bodies. Body Image. 10 (3): 344-351. DOI: 

10.1016/j.bodyim.2013.02.002 

 

*Chuang, L-Y., Hsu, Y-Y., Yin, S-Y. och Shu, B-C. (2018). Staring at My Body - The 

Experience of Body Reconstruction in Breast Cancer Long-term Survivors. Cancer 

Nursing. 41(3): E56-E61. DOI: 10.1097/NCC.0000000000000507 

 

*Davies C., C., Brockopp, D., Moe, K., Wheeler, P., Abner, J. och Lengerich, A. 

(2017). Exploring the Lived Experience of Women Immediately Following Mastectomy 

- A Phenomenological Study. Cancer Nursing. 40 (5): 361-368. DOI: 

10.1097/NCC.0000000000000413. 

 

*Denford, S., Harcourt, D., Rubin, L., Pusic, A. (2011). Understanding normality: a 

qualitative analysis of breast cancer patients concepts of normality after mastectomy 

and reconstructive surgery. Psycho-Oncology. 20 (5): 553-558. DOI: 10.1002/pon.1762. 

 

*Drageset, S., Lindström, T C., Giske, T. och Underlid, K. (2011). Being in suspense: 

women’s experiences awaiting breast cancer surgery. Journal of Advanced Nursing, 67 

(9), 1941–1951. DOI: 10.1111/j.1365-2648.2011.05638.x   

 

*Drageset, S., Lindstrøm C., T., Giske, T., Underlid, K. (2012). ‘‘The Support I Need’’ 

Women’s Experiences of Social Support After Having Received Breast Cancer 

Diagnosis and Awaiting Surgery. Cancer Nursing, Vol. 35, No. 6. DOI: 

10.1097/NCC.0b013e31823634aa 

 

Ericson, E. och Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar. Lund: Studentlitteratur 

 



 

21 

 

Erol, O, Unsar, S, Yacan, L, Pelin, M, Kurt, S & Erdogan, B. (2018). Pain experiences 

of patients with advanced cancer: A qualitative descriptive study. European Journal of 

Oncology Nursing, 33: 28-34. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejon.2018.01.005 .  

 

*Fallbjörk, U., Frejeus, E. och Rasmussen H., B. (2012). A preliminary study into 

women's experiences of undergoing reconstructive surgery after breast cancer. 

European Journal of Oncology Nursing. 16, 220-226. DOI: 10.1016/j.ejon.2011.05.005.  

 

*Fallbjörk, U., Salander, P. och Rasmussen H., B. (2012). From “No Big Deal” to 

“Losing Oneself” Different Meanings of Mastectomy. Cancer Nursing. 35 (5): E41-

E48. DOI: 10.1097/NCC.0b013e31823528fb. 

 

*Fang, S-Y., Balneaves G., L. och Shu, B-C. (2010). “A Struggle Between Vanity and 

Life” The Experience of Receiving Breast Reconstruction in Women of Taiwan. Cancer 

Nursing, Vol. 33 (5). DOI: 10.1097/NCC.0b013e3181d1c853 

 

Folkhälsomyndigheten. (2015). Hälsa 2020: Ett policyramverk för sektorsövergripande 

insatser för hälsa och välbefinnande i WHO:s Europaregion. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/0dd4f55131d5443d9b8efd36d8d7d

e4c/halsa-2020-sektorsovergripande-policyramverk-insatser-halsa-valbefinnande-

15008.pdf [2019-02-25]. 

 

*Freysteinson M., W., Deutsch S., A., Lewis, C., Sisk, A., Wuest, L. och Cesario K., S. 

(2012). The Experience of Viewing Oneself in the Mirror After a Mastectomy. 

Oncology Nursing Forum, Vol. 39 (4) 361-369.  

 

Korsvold, L., Mellblom, A-V., Finset, A., Ruud, E. och Lie, H-C. (2017). A content 

analysis of emotional concerns expressed at the time of receiving a cancer diagnosis: An 

observational study of consultations with adolescent and young adult patients and their 

family members. European Journal of Oncology Nursing. 26: 1-8. DOI: 

10.1016/j.ejon.2016.10.005 

 

Lindblad, C, Sandelin, K, Petersson, L-M, Rohani, C & Langius-Eklöf, A. (2016). 

Stability of the 13-item sense of coherence (SOC) scale: a longitudinal prospective 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/0dd4f55131d5443d9b8efd36d8d7de4c/halsa-2020-sektorsovergripande-policyramverk-insatser-halsa-valbefinnande-15008.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/0dd4f55131d5443d9b8efd36d8d7de4c/halsa-2020-sektorsovergripande-policyramverk-insatser-halsa-valbefinnande-15008.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/0dd4f55131d5443d9b8efd36d8d7de4c/halsa-2020-sektorsovergripande-policyramverk-insatser-halsa-valbefinnande-15008.pdf


 

22 

 

study in women treated for breast cancer. Qual Life Res. 25: 753-760. DOI: 

10.1007/s11136-015-1114-4.  

 

Luck, L., Chok N., H., Scott, N., Wilkes, L. (2016). The role of the breast care nurse in 

patient and family care. Journal of Clinical Nursing. 26, 3422–3429, DOI: 

10.1111/jocn.13704 

 

*McKean, L-N., Newman, E-F. och Adair, P. (2013). Feeling like me again: a grounded 

theory of the role of breast reconstruction surgery in self-image. European Journal of 

Cancer Care. 22 (4): 493-502. DOI: 10.1111/ecc.12055. 

 

*Murray D., C., Turner, A., Rehan, C. och Kovacs, T. (2015). Satisfaction following 

immediate breast reconstruction: Experiences in the early post-operative stage. British 

Journal of Health Psychology. 20 (3): 579-593. DOI: 10.1111/bjhp.12112.  

 

Nationalencyklopedin. (2019). Uppleva. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/uppleva. [2019-02-15]. 

 

Olsson, M, Jarfelt, M, Pergert, P & Enskär, K. (2015). Experiences of teenagers and 

young adults treated for cancer in Sweden. European Journal of Oncology Nursing. 19: 

575-581. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejon.2015.03.003.  

 

*Piot-Ziegler, C., Sassi, M-L., Raffoul, W. och Delaloye, J-F. (2010). Mastectomy, 

body deconstruction, and impact on identity: A qualitative study. British Journal of 

Health Psychology. 15 (3): 479-510. DOI: 10.1348/135910709X472174. 

 

Pongthavornkamol, K, Khamkom, A, Phligbua, W, Cohen, E & Botti, M. (2018). Thai 

Oncology Nurses' Perceptions of Patient Participation in Acute Cancer Care. Asian 

Nursing Research. 12: 209-215. DOI: https://doi.org/10.1016/j.anr.2018.08.004.  

 

Sarenmalm K., E., Browall, M., Persson, L-O., Fall-Dickson, J. och Gaston-Johansson, 

F. (2013). Relationship of sense of coherence to stressful events,coping strategies, 

health status, and quality of life in women with breast cancer. Psycho-Oncology. 22: 20-

27. DOI: 10.1002/pon.2053.  

https://doi.org/10.1016/j.ejon.2015.03.003
https://doi.org/10.1016/j.anr.2018.08.004


 

23 

 

 

Shor, V, Grinstein-Cohen, O, Reinshtein, J, Liberman, O & Delbar, V. (2015). Health-

related quality of life and sense of coherence among partners of women with breast 

cancer in Israel. European Journal of Oncology Nursing. 19: 18-22. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.ejon.2014.08.004.  

 

Socialstyrelsen (2015). Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och 

ändtarmscancervård - Stöd för styrning och ledning. 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19383/2014-4-2.pdf 

[2019-01-07].  

 

*Suplee D., P., Jerome-D’Emilia, B., Boiler L-K., B. (2015). Women’s Educational 

Needs and Perceptions About Survivorship Following Bilateral Mastectomy. Clinical 

Journal of Oncology Nursing. 20 (4): 411-8. DOI: 10.1188/16.CJON.411-418. 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2017). ICN:s ETISKA KOD FÖR SJUKSKÖTERSKOR. 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-

svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf [2019-02-11].  

 

Svenska Akademins Ordbok (2011). Upplevelse. 

https://www.saob.se/artikel/?seek=upplevelse&pz=1#U_U517_37750 [2019-01-07].  

 

Sørensen M, E och Almås, H. (2011). Omvårdnad vid bröstcancer. I Almås, H, 

Stubberud, D-G & Grønseth, R. (red.) Klinisk omvårdnad Del 2. Liber: Stockholm. 

Kap. 33 ss. 438-453. 

 

Whitaker L., K., Cromme, S., Winstanley, K., Renzi, C. och Wardle, J. (2016). 

Emotional responses to the experience of cancer ‘alarm’ symptoms. Psycho-Oncology. 

25: 567–573. DOI: 10.1002/pon.3964 

https://doi.org/10.1016/j.ejon.2014.08.004
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19383/2014-4-2.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf
https://www.saob.se/artikel/?seek=upplevelse&pz=1#U_U517_37750


 

1 

 

7. Bilagor 

 

Bilaga 1 

Tabell 3: Relevansbedömningsmall 

Artikelförfattare och publiceringsår 

  

 
Ja Delvis Nej 

1. 
Är det fenomen som studeras i granskad studie relevant i förhållande till det 

aktuella syftet? 

 

 

 

 

  

2 
Är de deltagare som ingår i granskad studie relevanta i förhållande till det 

aktuella syftet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
Är det sammanhang (kontext) som studeras i granskad studie relevant i 

förhållande till det aktuella syftet? 

 

 

 

 

  

4. 
Är granskad studies ansats och design studie relevant i förhållande till det 

aktuella syftet? 

 

 

 

 

  

5. 
Sammanvägd bedömning: bör granskad studie inkluderas för 

kvalitetsgranskning i det aktuella syftet? 

 

 

 

 

  

 

Bilaga 2 

Tabell 4: Kvalitetsgranskningsmall 



 

2 

 

  Ja 

2 poäng 

Delvis 

1 poäng 

Nej 

0 poäng 

Går ej att bedöma 

0 poäng 

Syfte 

1. Är studiens syfte relevant med hänsyn till det aktuella syftet? 

 

 

 

   

Metod 

2 Är designen lämplig utifrån studiens syfte? 

 

 

 

   

3. Är metodavsnittet tydligt beskrivet? 

 

 

 

   

4. Är deltagarna relevanta i förhållande till studiens syfte? 

 

 

 

   

5. Är inklusionskriterier och eventuella exklusionskriterier beskrivna? 

 

 

 

   

6. Är det sammanhang (kontext) i vilket forskningen genomförs beskrivet? 

 

 

 

   

7. Är metoden för datainsamling relevant? 

 

 

 

   

8. Är analysmetoden redovisad och tydligt beskriven? 

 

 

 

   

9. Görs relevanta etiska reflektioner? 

 

 

 

   

Resultat 

 

10. 

 

Är det resultat som redovisas tydligt och relevant i förhållande till studiens syfte? 

 

 

   

Diskussion 
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11. Diskuteras den kliniska betydelse som studiens resultat kan ha? 

 

 

 

   

12. Finns en kritisk diskussion om den använda metoden och genomförandet av studien?  
   

13. Är trovärdighetsaspekter för studien diskuterade? 

 

 

 

   

 

Bilaga 3 

Tabell 3: Valda Artiklar  

 

Författare + 

publikationsår/studieland 

Titel Design och 

eventuellt ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Brunet, J., Sabiston M., 

C., Burke, S. (2013). 

Kanada.  

Surviving breast cancer: 

Women’s experiences with 

their changed bodies 

Interpretativ 

fenomenologisk 

design. Kvalitativ 

ansats.  

11 kvinnor, 47-70 år. Genomgått flera 

behandlingar för bröstcancer inklusive 

kirurgi. Vissa hade genomgått 

bröstrekonstruktion. Alla utom en var 

gifta eller sambos.  

Semistrukturerade face-to-

face-intervjuer med öppna, 

breda och utforskande 

frågor. 

Interpretativ 

fenomenologisk 

analys (IPA).  

Chuang, L-Y., Hsu, Y-

Y., Yin, S-Y. och Shu, 

B-C. (2018). Taiwan. 

Staring at My Body: The 

Experience of Body 

Reconstruction in Breast 

Cancer Long-term Survivors 

Fenomenologisk 

design. Kvalitativ 

ansats.  

8 kvinnor, 41-59 år, som genomgått 

mastektomi efter bröstcancer för minst 5 

år sedan. Alla var gifta utom en som var 

sambo. Ingen hade genomgått 

bröstrekonstruktion.  

Varje kvinna deltog i 2 

eller 3 intervjuer. Öppna 

frågor, initialt med 3 

utforskande frågor följt av 

följdfrågor.  

Colaizzis 

fenomenologiska 

metod för analys.  

Davies, Brockopp, Moe, 

Wheeler, Abner och 

Lengerich (2017). USA.  

Exploring the Lived 

Experience of Women 

Immediately Following 

Mastectomy A 

Phenomenological Study 

Fenomenologisk 

design. Kvalitativ 

ansats.  

10 kvinnor, 35-76 år, som genomgått en 

ensidig eller bilateral mastektomi inom 6-

12 månader efter bröstcancer. Hälften var 

gifta och hälften singlar. 

Face-to-face och in-depth-

intervjuer med öppna 

frågor.  

Kvaliativ 

innehållsanalys.  
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Denford, S., Harcourt, 

D., Rubin, L. och Pusic, 

A. (2011). USA.   

Understanding normality: a 

qualitative analysis of breast 

cancer patients concepts of 

normality after mastectomy 

and reconstructive surgery 

Explorativ 

design. Kvalitativ 

ansats.  

35 kvinnor, 30-50+ år, med en 

förstagångsdiagnostiserad bröstcancer 

som genomgått en mastektomi. Några 

väntade på bröstrekonstruktion och några 

hade genomgått det.  

Semistrukturerade one-on-

one intervjuer med öppna 

frågor.  

Tematisk analys.  

Drageset, S., Lindström, 

T-C., Giske, T. och 

Underlid, K. (2011). 

Norge.  

Being in suspense: women’s 

experiences awaiting breast 

cancer surgery 

Kvalitativ 

beskrivande 

design. Kvalitativ 

ansats.  

21 kvinnor, 41-73 år, med 

nydiagnostiserad bröstcancer i väntan på 

kirurgi. 16 var gifta eller sambo, en var 

singel, en änka och tre var skilda. Alla var 

anställda förutom 2 som var pensionärer.   

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Drageset, S., Lindström, 

T-C., Giske, T. och 

Underlid, K. (2012). 

Norge.  

“The Support I Need” 

Women’s Experiences of 

Social Support After Having 

Recieved Breast Cancer 

Diagnosis and Awaiting 

Surgery.  

Kvalitativ 

beskrivande 

design. Kvalitativ 

ansats.  

21 kvinnor, 41-73 år, med 

nydiagnostiserad bröstcancer i väntan på 

kirurgi. 16 var gifta eller sambo, en var 

singel, en änka och tre var skilda. Alla var 

anställda förutom 2 som var pensionärer. 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Fallbjörk, U., Frejeus, E. 

och Rasmussen H., B. 

(2012). Sverige. 

A preliminary study into 

women’s experiences of 

undergoing reconstructive 

surgery after breast cancer 

Explorativ 

design. Kvalitativ 

ansats.  

6 kvinnor, 39-61 år, som genomgått en 

eller flera bröstrekonstruktioner med olika 

typer efter mastektomi och bröstcancer. 

Alla arbetade, tre var gifta, en skild men 

hade partner, en var ogift men hade 

partner och en var änka.  

Narrativa intervjuer. Tematisk berättande 

analys.  

Fallbjörk, U., Salander, 

P. och Rasmussen, B. H. 

(2012). Sverige.  

From “No Big Deal” to 

“Losing Oneself” Different 

Meanings of Mastectomy 

Explorativ 

design. Kvalitativ 

ansats.  

15 kvinnor, 39-69 år, som genomgått 

mastektomi efter bröstcancer för 4,5 år 

sedan. Sex kvinnor hade genomgått 

försenad bröstrekonstruktion och nio hade 

avstått.  

Tematiska narrativa 

intervjuer med öppna 

frågor.  

Tematisk analys. 

Fang, Balneaves och Shu 

(2010). Taiwan.  

“A Struggle Between Vanity 

and Life” The Experience of 

Receiving Breast 

Hermeneutisk 

fenomenologisk 

design. Kvalitativ 

7 kvinnor, 36-52 år, med bröstcancer som 

genomgått bröstrekonstruktion efter 

mastektomi. Fem kvinnor fick autolog 

In-depth intervjuer som 

guidades av 5 frågor. 

Tematisk analys.  
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Reconstruction in Women of 

Taiwan. 

ansats.   bröstrekonstruktion och två fick implantat. 

Freysteinson M., W., 

Deutsch S., A., Lewis, 

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

och Cesario K., S. 

(2012). USA.  

The Experience of Viewing 

Oneself in the Mirror After a 

Mastectomy.   

Hermeneutisk 

fenomenologisk 

design. Kvalitativ 

ansats.   

12 kvinnor, 32-76 år, som genomgått en 

mastektomi med eller utan 

bröstrekonstruktion för 3-12 månader 

sedan efter bröstcancer.  

Intervjuer.   Strukturell analys 

och fenomenologisk 

tolkning.  

McKean, L.N., 

Newman, E.F. och 

Adair, P. (2013). 

Storbritannien.  

Feeling like me again: a 

grounded theory of the role of 

breast reconstruction surgery 

in self-image.  

Grounded theory-

design. Kvalitativ 

ansats.  

10 kvinnor, 31-60 år, som genomgått en 

bröstrekonstruktion efter bröstcancer och 

partiell mastektomi eller mastektomi.  

Individuella 

semistrukturerade 

intervjuer.  

Grounded theory-

analys.  

Murray D., C., Turner, 

A., Rehan, C. och 

Kovacs, T.  

(2015). Storbritannien.  

Satisfaction following 

immediate breast 

reconstruction: Experiences in 

the early post-operative stage.  

Fenomenologisk 

utforskande 

design. Kvalitativ 

ansats. 

9 kvinnor, 30-35 år, med duktal 

bröstcancer som genomgått en 

bröstrekonstruktion 3-9 månader tidigare 

efter mastektomi. 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Tematisk analys. 

Piot-Ziegler, C., Sassi, 

M-L., Raffoul, W. och 

Delaloye, J-F. (2010). 

Schweiz.  

Mastectomy, body 

deconstruction, and impact on 

identity: A qualitative study. 

Öppen, reflexiv 

design. Kvalitativ 

ansats.  

19 kvinnor, 37-62 år, med diagnostiserad 

bröstcancer och genomgått mastektomi. 

Vissa var erbjudna bröstrekonstruktion 

och vissa hade ingen planerad.  

3 longitudinella semi-

strukturerade intervjuer, 1 

vid mastektomin, 1 under 

bröstrekonstruktionen och 

en efter rekonstruktionen 

var klar. 

Tematisk analys. 

Suplee D., P., Jerome-

D’Emilia, B. och Boiler, 

L.K., J. (2015).  

Women’s Educational Needs 

and Perceptions About 

Survivorship Following 

Bilateral Mastectomy.  

Explorativ 

design. Kvalitativ 

ansats. 

23 kvinnor, ensidig bröstcancerdiagnos 

och valt att genomgå bilateral mastektomi.  

Semistrukturerade 

intervjuer face-to-face. 

Tematisk analys.  
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Bilaga 4 

Tabell 4: Valda artiklars innehåll  

Författare Syfte Resultat 

Brunet, J., Sabiston M., C. 

och Burke, S. (2013).  

Syftet var att utforska kvinnors kroppsupplevelser efter 

bröstcancerbehandling.  

Fyra huvudteman identifierades: Att förändras synligt och osynligt, att uppleva intensiva 

tankar och känslor, kroppens betydelse: ett hjälpmedel för hälsa, välmående och socialt 

uttryck samt att hantera och och arbeta med fysiska förändringar.  

Chuang, L-Y., Hsu, Y-Y., 

Yin, S-Y. och Shu, B-C. 

(2018).  

Syftet var att förstå hur kroppen uppfattas från kvinnor 

med bröstcancer som behandlats för längre än fem år 

sedan.  

Tre teman erhölls från dataanalysen. Dessa var “återställning av kroppsbild”, “att överge 

objektifiering” och “omdefiniering av självet”. Sub-teman identifierades också.  

Davies, Brockopp, Moe, 

Wheeler, Abner och 

Lengerich (2017). 

Syftet med studien var att genom intervjuer utforska 

kvinnors reflektioner om sina levda erfarenheter direkt 

efter mastektomi och att identifiera oro gällande 

bröstens utseende postoperativt. 

Åtta teman framkom vilka var varaktig inverkan, personlig inverkan, relationell 

inverkan, tacksamhet, support system, copingstrategier, vid rätt tidpunkt och obehag. 

Denford, S., Harcourt, D., 

Rubin, L. och Pusic, A. 

(2011).  

Syftet var att utforska teman av normalitet hos 

bröstcancerpatienter som är berättigade 

bröstrekonstruktion efter en mastektomi.  

Fyra huvudteman: Att se normal ut (utseende), att kunna genomföra dagliga aktiviteter 

(beteende), anpassning till ett nytt normaltillstånd (återuppbygga normalitet) och att inte 

vara sjuk (hälsa).  

Drageset, S., Lindstrøm, T-

C., Giske, T. och Underlid, 

K. (2011). 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av att ha 

fått en bröstcancerdiagnos och väntar på primär kirurgi.  

Fem teman identifierades: att känna sig frisk men behöva anpassa sig till en sjukdom, att 

vänta, ovisshet, att behöva berätta och existentiell medvetenhet.  

Drageset, S., Lindstrøm, T-

C., Giske, T. och Underlid, 

K. (2012). 

Syftet var att beskriva kvinnors individuella 

upplevelser av socialt stöd i tidsperioden mellan att ha 

fått en bröstcancerdiagnos och väntan på kirurgisk 

behandling.  

Fem teman identifierades gällande socialt stöd vilka var: tillgängligt stöd, information 

och råd, omsorg, ha förtroende och balansen mellan avstånd och närhet. 

Fang, Balneaves och Shu 

(2010). 

Syftet var att förstå Taiwanesiska kvinnors levda 

erfarenheter av bröstcancer som får bröstrekonstruktion 

efter en mastektomi i Taiwan. 

Fem teman identifierades vilka var “Drömmen om en underbar framtid”, “Oväntad 

verklighet”, “Kampen om att acceptera”, “Balansera fåfänga och livsprioriteringar” och 

“Att bestämma sig: ingen ånger”. 
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Fallbjörk, U., Frejeus, E. 

och Rasmussen H., B. 

(2012).  

Syftet med studien var att utforska kvinnors 

upplevelser av att genomgå bröstrekonstruktion efter 

mastektomi efter en bröstcancer.  

Fyra teman: 1) oinformerad vård 2) svåra erfarenheter 3) kroppsförändringar 4) att gå 

vidare. 

Fallbjörk, U., Salander, P. 

och Rasmussen, B. H. 

(2012). 

Att undersöka kvinnornas berättelser om mastektomins 

inverkan på deras liv och deras reflektioner om 

bröstrekonstruktion.  

Tre olika huvudpunkter i berättelserna identifierades. De var “Ingen stor grej”, “förlora 

sig själv” och “sårad kvinnlighet”.  

Freysteinson M., W., 

Deutsch S., A., Lewis, C., 

Sisk, A., Wuest, L. och 

Cesario K., S. (2012).  

Syftet var att beskriva upplevelsen av att se sig själv i 

spegeln efter en mastektomi.  

Fyra olika teman vilka var “Jag är”, “Jag bestämmer”, “Jag ser” och “Jag samtycker”.    

McKean, L.N., Newman, 

E.F. och Adair, P. (2013). 

Syftet var att utveckla en teoretisk förståelse av rollen 

en bröstrekonstruktion har för kvinnors självbild. 

Fem olika kategorier identifierades vilka var “känna som mig själv igen”, “normalt 

utseende”, “normalt liv”, “att gå vidare” och “bild av en sjuk person”. 

Murray D., C., Turner, A., 

Rehan, C. och Kovacs, T. 

(2015). 

Syftet är att bättre förstå kvinnors upplevelser av direkt 

bröstrekonstruktion efter en mastektomi, att bättre 

förstå vad som påverkar patientens tillfredställning.  

Fyra olika teman: “Att söka och motta information”, “hantera resultatet av 

rekonstruktion”, “behovet av pågående stöd” och “ett nytt liv efter kirurgi”  

Piot-Ziegler, C., Sassi, M-

L., Raffoul, W. och 

Delaloye, J-F. (2010).  

Syftet var att förstå konsekvenserna av 

kroppsdekonstruktion genom mastektomi för kroppslig 

identitet hos kvinnor med bröstcancer.  

Mastektomi framkallar en smärtsam upplevelse av kroppsdekonstruktion. Starka känslor 

uttrycks vid jämförande av den dåvarande hälsosamma kroppen och den nuvarande 

utmanade kroppen. Trots att bröstrekonstruktion kan åtgärda en förlorat fysisk symmetri 

och kroppsintegritet kan sorgeprocessen av den gamla kroppen leda till en smärtsam 

identitetskris.  

Suplee D., P., Jerome-

D’Emilia, B. och Boiler 

L.K., J. (2015).  

Syftet var att utforska kvinnors utbildningsbehov och 

uppfattningar om överlevnad efter bilateral mastektomi 

som behandling för ensidig bröstcancer.  

Två övergripande teman uppkom: “Om de förbereder dig tillräckligt, kommer du veta 

vad du ska förvänta dig” och “Jag är inte en överlevare än”.  

 

 


