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Abstrakt 
 

Bakgrund: I Sverige får tjugo kvinnor diagnosen bröstcancer varje dag, vilken 

huvudsakligen behandlas med kirurgi. En typ av kirurgi är mastektomi som innebär att 

bröstet avlägsnas. Detta påverkade kvinnan både fysiskt och psykiskt.  Syfte: Syftet var 

att belysa kvinnor med bröstcancers erfarenheter efter en mastektomi. Metod: En 

systematisk litteraturstudie med 12 artiklar inhämtade från Cinahl, psycINFO och 

pubMED inkluderades. Dessa artiklar kvalitetsgranskades utifrån en modifierad 

checklista. Ur artiklarna valdes relevanta meningsenheter ut och delar blev en 

helhet.  Resultat: I resultatet framkom tre kategorier vilka var förlust av kvinnlighet, 

minskad sexualitet samt önskan om stöd. Slutsats: Kvinnor som genomgått en 

mastektomi hade erfarenheter av en stor förändring i livet. Kroppsuppfattningen 

förändrades vilket kunde leda till att hela kvinnans syn på sig själv påverkas negativt. 

Det var vid stor vikt att sjuksköterskan pratade om känslomässiga områden för att 

minska lidandet hos kvinnan.  

 

 

Nyckelord 
 

Bröstcancer, erfarenheter, mastektomi  

 

Tack 
 

Vi vill tacka vår handledare Sten-Ove Andersson för god handledning genom hela 

arbetet.  
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1 Inledning 

 

Att titta sig i spegeln efter att ha förlorat ett bröst vid kirurgi kan innebära en stor 

förändring kring hur kvinnan ser på sig själv. En tanke är att många känslor väcks. 

Utifrån författarnas erfarenheter påverkar denna kroppsförändring kvinnan och en 

frågeställning är vad dessa kvinnor har för erfarenheter kring kroppsförändringen samt 

relaterade känslor som mastektomi leder till. Genom att få svar på detta och ökad 

förståelse finns det en tanke om att sjuksköterskan kan minska lidandet hos de drabbade 

kvinnorna. 

 

2 Bakgrund 

 

Den vanligaste cancerformen hos kvinnor är bröstcancer (Ericson & Ericson, 2012).  

Omkring tjugo kvinnor får diagnosen bröstcancer i Sverige varje dag (Larsson, Sandelin 

& Forsberg, 2010). Erfarenheten efter att ha drabbats av bröstcancer kan beskrivas som 

en stressig resa med förändringar och anpassningar (Williams & Jeanetta, 2015).  

Erfarenheter byggs upp utifrån sinnesintryck när kunskap inhämtas 

(Nationalencyklopedin [NE], 2016). Av de drabbade är det 90 procent som behandlas 

med kirurgi. Med bättre behandlingsalternativ samt tidigare upptäckt med hjälp av 

mammografiscreening har överlevnaden ökat. (Bergh et al., 2007). Enligt Hedefalk 

(2015) kan upptäckt av tumörer göras i tidigt skede med hjälp av 

mammografiundersökning. 

 

2.1 Bröstcancer 

 

När en cell delar sig okontrollerat uppkommer fler celler som tillslut bildar en massa. 

Denna fortsätter att växa och kan sedan bli kännbar, vilket då är en tumör. Det finns 

benigna och maligna tumörer. Enbart den maligna klassas som cancer (Einhorn, 2016). 

Risken för brösttumörer ökar vid 40 års ålder och är sedan stigande med åldern (Ericson 

& Ericson, 2012). Övervikt, mammografiskt täta bröst, kroppslängden och joniserande 

strålning kunde vara faktorer som ökade risken för bröstcancer, men det krävdes också 

andra faktorer så som genetik och livsstilen (Bergh et al., 2007). Symtom som smärta, 

tillväxt eller förändrad struktur av bröstet var vanligt förekommande (Ericson & 

Ericson, 2012). De två vanligaste metoderna för att upptäcka bröstcancer var genom 

mammografiscreening, samt att kvinnan själv känt en knöl eller förändring i bröstet 
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(Bergh et al., 2007). Alla kvinnor i Sverige mellan åldrarna 40-74 år erbjuds 

mammografiundersökning för att tidigt upptäcka eventuell tumörtillväxt, som kunde 

innebära cancer (Cancerfonden, 2015).  

 

2.2 Cancerbeskedet 

 

Att lämna ett cancerbesked innebar att delge patienten information inom tre områden, 

diagnos, prognos samt behandling. Information kunde inte delges patienten vid ett 

tillfälle utan behövde ske kontinuerligt över tid. En kunskap hos vårdpersonalen 

gällande hur kvinnor med bröstcancer reagerade psykiskt under behandlingen bör 

därmed finnas (Brandberg, 2004). I samband med besked samt start av behandling 

upplevde 80 procent av kvinnorna ångest (Bergh et al., 2007). Efter fastställande av 

bröstcancerdiagnos var kirurgisk metod den huvudsakliga behandlingen (Jönsson, 

2004). 

 

2.3 Mastektomi 

 

Mastektomi innebar att bröstet med bröstvårta och vårtgång opereras bort för att 

avlägsna tumören. Denna metod användes huvudsakligen tidigare men har allt mer 

ersatts av bröstbevarande kirurgi, partiell mastektomi. Anledningen till att kvinnans 

bröst opererades bort helt istället för att genomföra en partiell mastektomi kunde vara 

efter kvinnans egen önskan, stor tumör, flera delar i bröstet var drabbat samt lokalt 

återfall av tumör i bröstet (Myklebust Sørensen, & Hallbjørg, 2011). Kirurgisk 

behandling genom mastektomi påverkade kvinnans kroppsuppfattning (Bredin, 1999). 

 

2.4 Självbild och kroppsuppfattning efter mastektomi 

 

Sjuksköterskan behövde vara lyhörd gällande kvinnans stödbehov. Detta behov kunde 

uppstå då det var svårt att acceptera sin nya kropp. Då kvinnan snabbt återvände hem 

efter operationen var det vid stor vikt att det tydligt framgick att hon kunde kontakta 

vårdavdelningen kvinnan varit inlagd på vid eventuella frågor (Myklebust Sørensen, & 

Hallbjørg, 2011). Självbild och kroppsuppfattning kunde påverkas olika beroende på 

vilken kirurgi som använts. De operationer där enbart en del av bröstet avlägsnades 

bidrog till bättre självbild än de operationer där hela bröstet avlägsnades (Bergmark, 

2007). Kvinnans möjlighet att påverka val av kirurgisk metod kunde påverka hennes 

livskvalitet (Bergh et al., 2007).  Bredin (1999) beskriver att upplevelsen av 
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förändringar vid mastektomi påverkade hela kroppen. Förlusten av bröstet kunde 

förknippas med att en bit av sig själv är fråntagen och uppfattningen av identiteten 

påverkades. Den nya kroppen kändes annorlunda och ofullständig när ett eller båda 

brösten är bortopererade vilket påverkade kvinnan.  

 

2.5 Bröstens betydelse 

 

Brösten hade en viktig betydelse för kvinnans sexuella identitet i den västerländska 

kulturen. Den drabbade kunde ha svårt att uppleva sig som ”en hel kvinna” när bröstet 

blivit bortopererat. Om kvinnan involverade sin partner kunde bearbetningen samt 

acceptansen av kroppsförändringar och förlusten av bröstet underlättas (Myklebust 

Sørensen, & Hallbjørg, 2011). I en studie av Cesnik och Dos-Santos (2012) framkom 

det att sexualiteten kunde förändras efter mastektomi. Förändrad kroppsuppfattning gav 

ett fysiskt obehag som påverkade kvinnornas sexuella funktion till det sämre. En studie 

av Quintard, Constant, Lakdja och Labeyie-Lagardére (2014) visade att nästan hälften 

av de kvinnor som medverkade i deras studie inte hade något sexuellt intresse tre 

månader efter kirurgisk behandling. I studien framkom det också att när vårdpersonalen 

var medvetna om sjukdomens relaterade förändringar påverkas den sexuella funktionen 

positivt. Sheppard och Ely (2008) skrev att vid mastektomi opereras ett eller båda 

brösten bort vilket också resulterar i ärr. Detta kunde göra att de drabbade kvinnorna 

upplevde avsky samt hade svårt att anpassa sig till sina nya kroppar. Detta kunde leda 

till förändring eller helt utesluta det sexuella samliv de tidigare haft. Dessa två faktorer 

som kroppsuppfattning och sexualitet belyste kvinnorna var viktiga aspekter och att 

sjukvårdspersonal inte diskuterat detta med de drabbade (Sheppard & Ely, 2008). 

Kvinnor hade svårt att prata om sexuella problem med sjukvården då de upplevde att de 

enbart fokuserade på cancern.  Det var av stor vikt att sjuksköterskan uppmärksammade 

dessa problem och hjälpte kvinnorna att ta reda på underliggande orsaker eller ta 

kontakt med andra professioner (Bergh et al., 2007). 

 

De kvinnor som genomgått en omedelbar bröstrekonstruktion, ett nytt bröst på 

konstgjord väg, efter en mastektomi hade bättre kroppsuppfattning och mindre påverkan 

av det sexuella välbefinnandet. Detta skiljde sig från andra kvinnor som fick vänta på 

denna operation, vilket kunde leda till en större negativ påverkan på dessa faktorer 

(Zhong et al., 2016). Enligt Fallbjörk, Karlsson, Salander och Rasmussen (2010) fanns 

det faktorer som påverkade kvinnans val gällande att genomgå bröstrekonstruktion eller 
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inte. Det visade sig att de flesta som valde att genomgå en rekonstruktion var yngre, 

sexuellt aktiva samt hade en ökad prioritet gällande att vara fysiskt attraktiva. Streu, 

Chung och Aldeman (2009) menade att kroppsuppfattning och sexuella problem är två 

faktorer som kunde orsaka lidande. Dock kunde lidandet minska med hjälp av en 

bröstrekonstruktion. 

 

2.6 Teoretisk referensram 

 

Lidandet har valts som teoretisk referensram och utgår från Eriksson (2015) samt 

Wiklund Gustin (2014). 

 
2.6.1 Lidandet 
 

Eriksson (2015) beskriver lidandet som en del av människans liv. Kampen mellan det 

goda och det onda är lidande, som är unikt för alla individer. Lidandet kan innebära 

något ont mot människan, som denne blir tvungen att leva med. Det är en strid som kan 

leda till försoning. Wiklund Gustin (2014) beskriver lidande som ett begrepp där både 

det kroppsliga, själsliga men även det andliga berörs. Lidande kan medföra positiva 

eller negativa aspekter. Där det positiva kan innebära att lidandet i sig gynnar patientens 

utveckling. Det negativa kan dock leda till att den drabbade upplever förvirring samt 

ångest. Eriksson (2015) skriver att en typ av lidande är livslidande som kan innebära att 

sjukdom och att bli patient påverkar hela människans liv. Det liv personen tidigare levt 

har nu fråntagits och denna förlust innebär ett lidande. Detta kan innebära att människan 

förändras som person. Hon kan känna sorg, förnedring, hopplöshet, skuld och ensamhet. 

Att erfara lidande är en plåga. Känsla av förnedring och skam är något som människan 

kämpar mot. Hon upplever sig som kränkt vid lidande och denna känsla undanhålls. Att 

trösta någon som lider minskar hennes plåga (Eriksson, 2015). Sjukdomslidandet är ett 

lidande kopplat till en diagnos, symtom eller behandling (Wiklund Gustin, 2014). Det 

finns även en annan typ av lidande, själsligt. Denna form av lidande kan uppkomma i 

samband med känslor av förnedring, skam samt skuld. De kan uppkomma utifrån 

patientens egna känslor men också komma till följd av vårdpersonalens attityd. Dessa 

känslor är vanligt förekommande i vården i samband med sjukdom och behandling 

(Eriksson, 2015).  
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3 Problemformulering 

 

Sjukvården fokuserar på att behandla cancern men kvinnans erfarenheter blir ofta 

förbisedda när det kommer till mastektomi. Den kroppsförändring som mastektomi 

leder till kan bidra till ett lidande om inte kvinnan får det stöd hon behöver. I Sverige 

drabbas tjugo kvinnor varje dag av sjukdomen, vilket gör att sjuksköterskan kan möta 

dessa överallt inom sjukvården. Om inte kvinnornas erfarenheter belyses finns en tanke 

om att det bidrar det till att sjuksköterskan får mindre förståelse för kvinnans 

omvårdnadsbehov. Detta kan leda till att kvinnorna inte får det stöd de behöver och med 

det kan lidandet öka hos kvinnorna.   

 

4 Syfte 

 

Syftet var att belysa kvinnor med bröstcancers erfarenheter efter en mastektomi. 

 

5 Metod 

 

Systematisk litteraturstudie har valts som metod och är utformat efter Forsberg och 

Wengströms (2013) beskrivning. De databaser som använts i sökningen är Cinahl 

(Cumulative Index of Nursing and Allied Health), PubMed samt PsycINFO. I ett första 

steg utfördes en provsökning för att se antalet träffar, här testades även olika 

kombinationer av sökord för att finna relevanta artiklar.  

 

5.1 Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

 

I sökningen inkluderades kvinnor 18 år och äldre som genomgått mastektomi som 

behandling för bröstcancer. Artiklar med medicinsk inriktning samt andra perspektiv än 

patientperspektiv exkluderades relaterat till syftet. Artiklar där kvinnor genomgått 

mastektomi i preventivt syfte exkluderades då syftet var att kvinnorna skulle genomgå 

mastektomi som behandling för bröstcancer. 

 

5.2 Datainsamling och Urval 

 

En avgränsning som gjordes var till artiklar skrivna på engelska. Publikation mellan år 

2011 och 2016 valdes som avgränsning. Det valdes att inte utföra någon geografisk 

avgränsning. Artiklar som var peer review användes i Cinahl samt PsycINFO. Det 
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gjordes även en avgränsning till enbart kvinnor. Sökningarna i samtliga databaser 

genomfördes i oktober 2016 där sökorden kopplades till syftet. Sammanlagt valdes 13 

kvalitativa artiklar ut inför kvalitetsgranskning. Enligt Kristensson (2014) används 

kvalitativa artiklar för att undersöka erfarenheter, vilket var kompatibelt med uppsatsens 

syfte. Enligt Forsberg och Wengström (2013) är Cinahl en databas inriktad på 

omvårdnadsforskning, men även sjukgymnastik samt arbetsterapi. Under sökningen 

kombinerades ämnesord i Cinahl Headings med fritextsökning, se bilaga 1. PubMed 

innehåller forskning inriktat mot exempelvis medicin samt omvårdnad. MeSH termer 

kombinerades med fritextsökning. Här ändrades sökorden för att anpassas till databasen. 

För kontroll av peer review i denna databas uppsöktes tidskriften där artiklarna blivit 

publicerade i Ulrichsweb. Detta gjordes för att se om den tidskrift artikeln blivit 

publicerad i använder sig av peer review. Se sökresultat i bilaga 2. PsycINFO är en 

databas inriktad på psykologisk forskning relaterat till medicin, omvårdnad samt 

ytterligare områden. Likvärdiga sökord användes som i tidigare sökningar dock 

anpassade till denna databas, se bilaga 3.   

 

5.3 Kvalitetsgranskning 

 

Artiklarna granskades utifrån en checklista för kvalitativa artiklar utformad av Forsberg 

och Wengström (2013). Denna checklista modifierades genom att delar av frågorna 

ändrades till ja/nej frågor för att kunna användas i det tänkta poängsystemet, se bilaga 

4. Artiklarna granskades och kvalitetsgranskades genom triangulering, där granskning 

genomfördes var för sig och sedan en slutlig gemensam bedömning. Beräkning av 

kvaliteten genomfördes via poängsystem anpassat till den modifierade checklistan. 

Varje fråga med svarsresultat ja utgav ett poäng, nej innebar noll poäng samt 

oklart/uppfyllt till viss del resulterade i ett halvt poäng. Oklart/uppfyllt till viss del 

angavs som svar vid de tillfällen då det var svårt att utläsa eller om det inte var utförligt 

beskrivet. En fråga gällande bias med ja/nej gav istället ett poäng till nej då den frågan 

hade en negativ betydelse för kvaliteten. Låg kvalitet innebar när det sammanställda 

resultatet var 13 poäng eller lägre, medel kvalitet innebär när resultatet blev mellan 14 

till 18 poäng samt hög kvalitet räknades när det sammanställda resultatet var 19 poäng 

eller högre. Efter utvärdering och bedömning av kvaliteten fördes resultaten in i en 

artikelmatris, se bilaga 5. 
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5.4 Analys  

 

Analysprocessen inspirerades av Graneheim och Lundman (2004) samt Forsberg och 

Wengström (2013). Resultatet i artiklarna skrevs ut samt lästes i sin helhet flertalet 

gånger för att skapa en förståelse av textens innebörd. Sedan valdes meningsenheter ut 

genom markering i texterna av författarna var för sig. Därefter utfördes en gemensam 

genomgång och de slutgiltiga meningsenheterna valdes ut. De valda meningsenheterna 

översattes till svenska och kondenserades, där onödiga ord avlägsnades för att korta ner 

meningarna. De skrevs in i ett dokument där de även märktes upp med nummer som 

markerade de olika artiklarna. Efter detta skrevs de ut och klipptes isär. 

Meningsenheterna lades ut över bordet för att ge en överblick för att sedan grupperas 

efter meningsenhetens innebörd. Därefter delades de in i kategorier och sub-kategorier 

enligt tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel från analysprocessen. 

Meningsenhet Kondenserad utsaga  Kod Sub-kategori Kategori 
Att förlora ett 

bröst innebar att 

förlora sin 

sexualitet och 

erfarenheter av 

att vara attraktiv 

somperson 

Förlust av ett bröst innebär 

att förlora sin sexualitet och 

attraktion 

Sexualitet Självkänsla kring 

kvinnans sexualtitet 

 

 

Minskad 

sexualitet 

Sadie har upplevt 

det svårt att 

återuppta en 

sexuell relation 

efter operation 

eftersom att 

hennes kropp 

blivit annorlunda 

Svårt att återuppta en 

sexuell relation efter 

operationen eftersom 

hennes kropp har förändrats 

 Sexuell relation  

Kvinnorna 

upplevde förlust 

av roller, 

identiteter som 

kvinnor, mödrar 

och förlust av 

kontroll över sin 

kropp och många 

aspekter av 

tillvaron. 

Upplevelser av förlust av 

roller, identiteter som 

kvinnor och kontroll av sin 

kropp 

Förlust för 

kvinnan 

Identitetsförändring 

 

 

Förlust av 

kvinnlighet 

 

Mastekomi hade 

en djupgående 

inverkan och 

beskrevs som en 

skrämmande 

stympning av 

kroppen, vilket 

gör det omöjligt 

för kvinnor att 

titta på sig själva 

Skrämmande stympning av 

kroppen gjorde det omöjligt 

för kvinnorna att se sig 

själv. 

 Förändad kropps-

uppfattning 

 

Anpassnings-

processen 

underlättades av 

ovillkorligt stöd: 

Sarah 

rapporetrade hur 

överaskande  

snabbt både hon 

och hennes 

partner anpassat 

sig till kroppen 

efter mastektomi 

Stöd gör att 

återhämtningsprocessen går 

snabbare för kvinnan 

Stödbehov Kontinuitet i vården Önskan om 

stöd Stöd från 

sjuksköterskan 

Övrig form av stöd 
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5.5 Forskningsetiska överväganden 

 

Efter gransking av samtliga artiklar inkluderade i resultatet framkom det att alla erhållit 

godkännande från etisk kommitté. Egna tankar och åsikter lades åt sidan och alla 

framkomna resultat presenterades. Insamlad data är inte plagierad samt egna tankar är 

stärkta med referenser. Alla artiklar som varit relevanta för syftet inkluderades oavsett 

egna åsikter. För att utvinna en god kvalitet i uppsatsen utfördes en kvalitetsgranskning 

av samtliga artiklar (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

6 RESULTAT 

 

Syftet med denna studie var att belysa kvinnor med bröstcancers erfarenheter efter en 

mastektomi. Följande kategorier redovisas översiktligt i tabell 2. 

 

Tabell 2. Kategorier och sub-kategorier 

Förlust av kvinnlighet 

Identitetsförändring 

Förändrad kroppsuppfattning 

Minskad sexualitet 

Självkänsla kring kvinnans sexualitet 

Sexuell relation 

Önskan om stöd 

Kontinuitet i vården 

Stöd från sjuksköterskan 

Övrig form av stöd 

 

 

 

6.1 Förlust av kvinnlighet 

 

Lidandet för kvinnorna grundades i oro kring operationen, förlust av identitet och 

kontroll av sin kropp samt förlust av bröst (Jørgensen, Garne, Søgaard & Laursen, 

2015).    

 
6.1.1 Identitetsförändring 
 

Kvinnor bar på en rädsla över att deras kvinnlighet skulle gå förlorad efter operationen. 

(Drageset, Lindstrøm & Underlid, 2016; Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 2012). När 

kvinnorna genomgått mastektomi och då förlorat ett bröst bidrog det till en psykisk 
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påfrestning. De kvinnor som lade stor vikt vid sitt utseende fick en sämre självbild än de 

kvinnor som ansåg utseendet vara mindre betydelsefullt. Känslan av kvinnligheten 

försämrades även mer hos dessa kvinnor i samband med förlust av bröst. De erfarade 

förlust av sin femininitet samt upplever att de inte hade någon att dela dessa känslor 

med (Shrestha, 2012). För kvinnans välbefinnande samt upplevelse av kvinnlighet är det 

viktigt att denna känsla bekräftas. När kvinnligheten förändrades påverkades hela 

hennes liv. Kvinnan ville behålla sitt liv samt den feminina identiteten hon hade innan 

operation. Det var inte enbart förlust av bröstet i sig som gjorde att kvinnorna upplevde 

sig okvinnliga. Kvinnorna menade att även det som kommer till följd av förlust av bröst 

påverkade deras kvinnlighet. Kvinnorna kände sig annorlunda och förlorade sina roller 

som exempelvis kvinna, fru samt mamma (Klaeson, Sandell & Bertero, 2011). De 

drabbade bar på en stor rädsla inför att förlora dessa roller. De ville inte bli ett objekt för 

sjukvården samt att få rollen som patient istället för att behålla sin roll som exempelvis 

mamma. Efter operation kunde kvinnorna se sig själva som en ny person, de kände sig 

inte längre feminina och detta påverkade deras sociala liv. Deras femininitet påverkades 

negativt då de fått sitt bröst bortopererat (Jørgensen, Garne, Søgaard & Laursen, 2015).    

 
6.1.2 Förändrad kroppsuppfattning 
 

Efter en mastektomi hade kvinnorna erfarenheter av att det är jobbigt att se sig själva i 

spegeln då de genomgått en skrämmande stympning av kroppen (Fallbjörk, Salander & 

Rasmussen, 2012). Dock upplevde andra kvinnor det meningsfullt att se sig i spegeln 

efter en mastektomi, de ansåg det vara jobbigt men att det blev lättare med tiden. De 

använde spegeln som ett redskap för att kunna välja kläder för att dölja att de genomgått 

en mastektomi (Freysteinson, Deutsch, Lewis, Sisk, Wuest & Cesario, 2012). Förlust av 

bröst kunde innebära att kvinnan behövde genomgå en sorgeprocess. De upplevde en 

oro gällande hur deras kropp skulle se ut efter operationen. Oro fanns även gällande 

ytterligare kroppsförändringar som exempelvis förlust av det kvarvarande bröstet, vilket 

visade sig kunde leda till ett lidande hos kvinnan (Brunet, Sabiston & Burke, 2013; 

Jørgensen, Garne, Søgaard & Laursen, 2015). Förändrat utseende var också en faktor 

som kunde leda till ångest inför operationen (Shrestha, 2012). Då kvinnorna kände sig 

förändrade kunde de känna sig utanför vilket bidrog till ett lidande, detta kunde leda till 

en positiv personutveckling på längre sikt. Förlust av samhörighet mellan kvinnan och 

kroppen kunde uppstå efter operationen, då kvinnan enbart såg sin kropp som ett objekt 

med enbart ett bröst (Klaeson, Sandell & Bertero 2011). Det var en stor variation i 
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kvinnornas acceptans gällande sin bröstförlust. Kvinnorna ville dölja sina kroppar 

offentligt för att inte visa sin nya kropp för utomstående, detta gjorde att de anpassade 

sig för att inte visa sin nakenhet. Den förändrade kroppen gjorde att kvinnorna kände sig 

obekväma i det dagliga livet. De längtade tillbaka till sin gamla kropp och kände att den 

nya kroppen svikit dem (Drageset, Lindstrøm & Underlid, 2016; Klaeson, Sandell & 

Bertero, 2011). Även operationsärr var viktigt för kvinnorna att dölja, vilket gjorde att 

de anpassade sina kläder även för detta. Anledningen till att kvinnorna ville dölja sina 

kroppar var att de inte ville se annorlunda ut, samt ha kvar den kvinnliga formen även 

utan kläder (Brunet, Sabiston & Burke, 2013; Rubin & Tanebaum, 2011). De ville leva 

upp till den normativa bild som finns gällande den kvinnliga kroppen och brösten. 

Mastektomin utgjorde ett hot mot den normativa bilden, vilket kvinnorna kunde uppleva 

som en kroppslig kränkning. Även om andra gav komplimanger var kvinnorna 

oförmögna att ta emot dem (Loaring, Larkin, Shaw & Flowers, 2015). Proteser hjälpte 

kvinnorna att dölja sina nya kroppar. Dock var protesen i sig även något kvinnorna ville 

dölja (Brunet, Sabiston & Burke, 2013; Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 2012).                

 

Fallbjörk, Salander och Rasmussen (2012) beskriver att bröstrekonstruktion var ett 

annat alternativ för kvinnorna att dölja sin bröstförlust. Det gav en möjlighet att dölja 

ärr, förlust av bröst men även en möjlighet att återställa kroppen. Kvinnor ansåg det 

vara nödvändigt att genomgå en bröstrekonstruktion. Detta med mål att åter finna sin 

kropp och då hitta tillbaka till sig själv. Det framgick också att det fanns olika åsikter 

gällande bröstrekonstruktion, det fanns de som såg det som en positiv bonus, samt de 

som ansåg att det inte var värt det (Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 2012). Kvinnorna 

hade erfarenheter av att sjukvården fokuserar mycket på fördelarna med 

bröstrekonstruktion, men bör diskutera valmöjligheten att inte genomgå denna operation 

(Rubin & Tanebaum, 2011).  

 

Efter en mastektomi hade kvinnorna erfarenheter av att de förlorat sig själva som 

personer. De upplevde även rädsla för att förlora sina roller som exempelvis mamma 

och fru. Kvinnorna kände sig obekväma i sin nya kropp. Kroppsförändringarna gjorde 

att de vill dölja sin kropp för att inte visa förlutsen av sina kvinnliga former. 

Bröstrekonstruktion kunde vara ett alternativ för att dölja sin förändrade kropp.  
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6.2 Minskad sexualitet 

 

Förändringarna efter en mastektomi påverkade kvinnans upplevelser gällande sin kropp 

i förhållande till sexualiteten samt sin attraktionskraft (Brunet, Sabiston & Burke, 

2012).  

 

6.2.1 Självkänsla kring kvinnans sexualitet 
 

Mastektomi kunde utgöra ett hot mot kvinnans sexualitet till följd av fysiska hinder. 

Anledning till detta kunde vara tvivel hos kvinnan samt obehag vid intima situationer. 

Borttagande av bröst hade en negativ inverkan på kvinnans erfarenheter av sin 

personlighet samt sexualitet. Kvinnornas känsla av försämrad attraktionskraft ledde till 

att de erfarade en rädsla gällande att ingen skulle finna dem attraktiva. Kvinnor kunde 

tycka det är svårt att känna sig sexuellt attraktiva samt erfara svårigheter vid köp av den 

typ av kläder de tidigare känt sig sexuellt attraktiva i (Klaeson, Sandell & Bertero, 

2011; Loaring, Larkin, Shaw & Flowers, 2015; Rubin & Tanebaum, 2011; Brunet, 

Sabiston & Burke, 2013). Kvinnorna kunde också helt välja bort denna typ av kläder då 

de inte längre kände sig attraktiva. Den kroppsliga förändringen ledde till en större 

psykisk påverkan än de förväntat sig inför operationen. Förändringen hos kvinnan 

kunde leda till att hennes energi tog slut vilket i sin tur ledde till lägre sexuell aktivitet 

(Jørgensen, Garne, Søgaard & Laursen, 2015). Känslan av tomheten som kunde uppstå 

efter borttagandet av bröstet kunde leda till försämrad sexlust. På grund av mastektomin 

kunde kvinnan erfara svårigheter gällande återupptagande av sexuella relationer efter 

operation (Loaring, Larkin, Shaw & Flowers, 2015; Shrestha, 2012). 

 
6.2.2 Sexuell relation 

 

Efter mastektomin kände sig kvinnorna obekväma i sexuella situationer med en partner. 

Tankar gällande hur deras partner ska acceptera den nya kroppen samt hur detta skulle 

påverka deras framtida sexuella samliv var en rädsla hos kvinnorna. Kvinnorna uppgav 

att de upplevde en försämrad intimitet med sin partner efter operationen än de tidigare 

haft (Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 2012; Freysteinson et al., 2012; Shrestha, 

2012). Osäkerhet hos kvinnorna uppkom även i intima situationer till följd av 

mastektomin. De trodde inte att deras partner kunde finna dem attraktiva, de var 

tvungna att bygga upp en ny relation till sin nya kropp tillsammans med sin partner. Det 

hjälpte att kommunicera med sin partner angående hur de kände inför sin nya kropp 
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samt sexualiteten. Kvinnorna ville täcka sin kropp inför sin partner då osäkerhet 

uppkom efter operation gällande att visa upp sig vilket ledde till ett obehag hos de 

drabbade. De beskrev att de inte ville ta av sin bh, samt att de ville ha mörkt i rummet 

när de var avklädda. Dock visade det sig att de kvinnor som hade en partner upplevde 

det trots detta lättare att behålla sitt sexuella samliv (Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 

2012; Jørgensen, Garne, Søgaard & Laursen, 2015; Klaeson, Sandell & Bertero, 2011; 

Loaring, Larkin, Shaw & Flowers, 2015). De kvinnor som hade svårt att behålla 

sexualiteten hade svårt att slappna av vid samlag. I de fall kunde det hjälpa att istället 

för att ha samlag ligga tätt intill varandra vilket ledde till att kvinnorna känner sig 

älskade, trygga samt fick en bättre relation till sin partner (Klaeson, Sandell & Bertero, 

2011). Det var en lång process för både mannen och kvinnan att anpassa sig efter 

operation (Holland, Archer & Montague, 2016). 

 

Förlust av ett bröst kunde leda till försämrad sexualitet samt att kvinnorna kände sig 

mindre attraktiva. Efter operationen kunde det vara svårt att återuppta den sexuella 

relation kvinnan tidigare haft. 

 

6.3 Önskan om stöd 

 

Utbyta erfarenheter med sjuksköterskan samt andra som genomgått en mastektomi var 

en önskan hos kvinnor i studien av Drageset, Lindstrøm, Giske och Underlid (2016). 

 
6.3.1 Kontinuitet i vården 

 

Enligt Jørgensen, Garne, Søgaard och Laursen (2015) var det viktigt att vårdpersonal 

var lyhörda för att bidra till ett minskant lidande hos kvinnorna. Känslan av att 

vårdpersonalen kände kvinnorna är betydelsefullt. En god relation mellan sjuksköterska 

och den drabbade kvinnan var därför av stor vikt och det var vad kvinnorna önskade. 

När samma sjuksköterska följde kvinnan i samband med mastektomin upplevdes det 

som positivt, då de byggde en bra relation (Jørgensen, Garne, Søgaard & Laursen, 

2015). Samma vårdteam innan, under och efter operationen upplevdes av kvinnorna 

som en trygghet. Efter behandling var det viktigt med fortsatt stöd från sjukhuset. 

Kvinnorna kände sig tillfreds med att sjuksköterskan ringde dem samt att hon var 

tillgänglig. De fick veta att de kunde ringa sjukhuset när som helst, detta utnyttjades 

dock inte av alla då de inte ville vara till besvär (Dawe, Bennett, Kearney & Westera, 

2014; Drageset, Lindstrøm, Giske & Underlid, 2016). De kvinnor som hade bättre 
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kommunikation med vårdpersonalen samt en personcentrerad vård upplevde lägre grad 

av ångest och då även minskat lidande (Jørgensen, Garne, Søgaard & Laursen, 2015). 

 

6.3.2 Stöd från sjuksköterskan 

 

Jørgensen, Garne, Søgaard och Laursen (2015) menade att stöd från sjuksköterskan har 

en god inverkan på kvinnornas känsla av kontroll. Sjuksköterskorna hade även en 

betydelsefull roll att kunna se varje enskild kvinnas omvårdnadsbehov efter mastektomi. 

Att sjuksköterskan visade medmänsklighet och inte enbart delger information relaterat 

till sjukdomen är av stor vikt. Känsliga frågor undveks ofta av sjuksköterskan, vilket 

kunde bero på skam, blyghet samt kulturella förklaringar. Att som sjuksköterska ändå ta 

upp dessa områden med de drabbade kunde vara till stor hjälp då kvinnan själv inte 

alltid var förmögen att påbörja samtal i ämnet. Diskussion kring dessa ämnen kunde 

leda till att kvinnan kände sig förstådd samt fick sina känslor bekräftade. Stöd kunde 

även hjälpa kvinnan att återgå till den person hon var innan operation (Jørgensen, 

Garne, Søgaard & Laursen, 2015). Drageset, Lindstrøm, Giske och Underlid (2016) 

förklarade att i de fall där kvinnorna lämnades ensamma efter operation hade 

erfarenheter gällande förlust av stöd samt osäkerhet förekommit. De menade att alla 

kvinnor i deras studie som genomgått mastektomi kunde erfara ett lidande som kunde 

minskas genom att tidigt efter operationen fångas upp och få svar på sina frågor.  

 

6.3.3 Övrig form av stöd 
 

Stöd från närstående uppskattades av de drabbade, vilket ledde till en snabbare 

återhämtningsprocess för kvinnorna. Relationen till sina närstående blev av stor 

betydelse för kvinnan som även ansåg att det var viktigt att ta hand om varandra. Denna 

relation kunde leda till ett minskat lidande hos de drabbade. Stöd från kollegor på 

arbetsplatsen visade sig också vara en stor del i kvinnans återhämtningsprocess 

(Drageset, Lindstrøm & Underlid, 2016; Holland, Archer & Montague, 2016; 

Jørgensen, Garne, Søgaard & Laursen, 2015). Både vänner samt kvinnans partner hade 

en stor betydelse för upplevelsen av stöd när de hjälpte dem med exempelvis val av 

kläder eller att bara finnas där i de jobbiga stunderna. Även stödgrupper kunde vara till 

hjälp för kvinnan (Freysteinson et al., 2012). I stödgrupperna fanns en önskan hos 

kvinnan gällande att byta erfarenheter om känsliga ämnen med andra kvinnor i samma 

situation, vilket de upplevde som betydelsefullt Under stödgrupperna fick de även 
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möjlighet att prata om känslomässiga ämnen vilket stärkte kvinnorna (Drageset, 

Lindstrøm, Giske & Underlid, 2016; Klaeson, Sandell & Bertero, 2011). 

 

För att minska kvinnans lidande var det viktigt att vårdpersonal var lyhörda samt 

uppmärksammade kvinnornas omvårdnadsbehov. Kvinnor kunde tycka det var svårt att 

ta upp känsliga frågor, därför kunde det vara till stor hjälp om sjuksköterskan inledde 

dessa känslomässiga samtal.  

 

7 DISKUSSION 

 

7.1 Metoddiskussion 

 

De databaser som använts är Cinahl, pubMED samt psycINFO. Om sökning utförts i 

ytterligare databaser som exempelvis i SweMed+, som enligt Forsberg och Wengström 

(2013) innehåller vårdforskning, kan eventuellt mer relevant data funnits. Detta kan vi 

se som en svaghet.  

 

I samtliga artiklar i studien har etiska överväganden utförts och dessa var tydligt att hitta 

under etiskt tillstånd i en del artiklar. I vissa krävdes dock noggrannare läsning för att 

utläsa detta. Vid genomläsning av artiklarnas resultat har vi genomgående stannat upp 

för diskussion gällande vår förförståelse för att medvetandegöra denna och då sätta den 

åt sidan. På så vis har all relevant data presenterats efter bästa förmåga. All relevant text 

från artiklarnas resultat har tagits med i uppsatsen även att de ibland sagt emot varandra. 

Ingen relevant text i artiklarnas resultat har heller valts bort relaterat till egna åsikter. 

Detta ses som en styrka.  

 

7.2 Inklussionskriterier och exklusionskriterier 

 

I vissa av de utvalda artiklarna förekommer både kvinnor som genomgått mastektomi 

och kvinnor som genomgått en partiell mastektomi. I de artiklar där det var blandat 

valdes enbart delar som starkt kunde kopplas till att kvinnorna genomgått mastektomi 

att tas med samt i resultatet och de delar där kvinnan genomgått partiell mastektomi 

valdes att inte inkluderas. Det kan ses som en svaghet om vi har tolkat artiklarnas 

resultat fel och då även fått med kvinnors erfarenheter som genomgått en partiell 
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mastektomi. Utifrån våra tankar ses detta inte som en svaghet då det var tydligt att 

utläsa vilken behandling kvinnan genomgått.  

 

7.3 Datainsamling och urval 

 

Artiklar max fem år gamla inkluderades, om istället artiklar publicerade tio år tillbaka 

använts finns en möjlighet att fler relevanta artiklar framkommit. Detta kan vara en 

svaghet. Dock valdes de senaste fem åren med syfte att finna så ny forskning som 

möjligt samt att risken för att få en för stor mängd träffar minskade. Det utfördes ingen 

geografisk avgränsning med syftet att få ett större kulturellt perspektiv, vilket kan ses 

som en styrka då samhället idag är mångkulturellt. Kvinnorna som inkluderades skulle 

vara minst 18 år för att utvinna ett vuxenperspektiv. I de inkluderade artiklarna var 

kvinnorna mellan 29 till 76 år. Anledningen till att det inte var yngre kvinnor deltagande 

i studierna kan tänkas bero på att bröstcancer är vanligare vid högre ålder. Artiklar 

skrivna på engelska valdes då det är språket författarna behärskar. Kvalitativa studier 

inkluderades då de enligt Kristensson (2014) har som syfte att uppnå ett djup i sitt 

resultat, samt används för att undersöka erfarenheter hos människor. Under 

provsökningen framkom det att fler sökord i kombination med varandra behövdes för 

att få fram relevanta artiklar. För att undvika bortfall av relevanta artiklar breddades 

sökningen genom att kombinera sökord som exempelvis Mastectomy OR Breast 

surgery. Sökorden valdes utifrån syfte och problemformulering, vilket rekommenderas 

av Forsberg och Wengström (2013). I sökningen användes trunkering för att bredda 

sökningen. I efterhand kan det eventuellt varit onödigt att trunkera sökorden ”Women” 

och ”Woman” då det förmodligen inte tillförde något till sökresultatet. Sökningarna gav 

många träffar, dock föll många artiklar bort som var medicinskt inriktade vilket gjorde 

att de inte var kompatibla med uppsatsens syftet. Tretton artiklar valdes ut inför 

kvalitetsgranskningen. En svaghet i studien var att författarna i de valda artiklarna hade 

intervjuat sina deltagare olika tidsperioder efter mastektomin. Då det i vissa fall 

upplevdes svårt att utläsa vilken tidsperiord efter mastektomin intervjuerna genomförts 

valdes att inte beskriva skillnader i erfarenheter i tid för att minska risk för felaktigt 

resultat. Dock valdes alla att inkluderas, då det är viktigt att få kunskap gällande om det 

skiljer sig över tid och hur återhämtningsprocessen ser ut.  

 

Det går aldrig med säkerhet att konstatera överförbarheten gällande erfarenheter då de 

är individuella. Genom att ha ett mångkulturellt perspektiv anser vi att överförbarheten 
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inom Sverige ökar då vi möter olika kulturer inom vården idag. Detta bidrar även till 

ökad trovärdighet. Vi anser att kvinnors erfarenheter kring mastektomi inte bör skilja 

sig åt beroende på vart i världen kvinnan bor. Dock kan möjligheterna att bemöta dessa 

se olika ut i världen, vilket kan tänkas försvåra överförbarheten i andra länder än 

Sverige. Överförbarheten till män är bristfällig utifrån uppsatsens resultat då enbart 

kvinnor inkluderats och då männens erfarenheter efter mastektomi inte blivit belysta. De 

deltagande kvinnorna i de utvalda artiklarna är mellan 29-76 år vilket kan försvåra 

överförbarheten till kvinnor yngre än 29 år då deras erfarenheter inte blivit belysta i 

uppsatsen. 

 

7.4 Kvalitetsgransking 

 

Kvalitetsgranskningen utfördes utifrån en modifierad version av Forsberg och 

Wengström (2013). Anledningen till att checklistan modifierades var för att frågorna 

inte kunde besvaras med ja eller nej, vilket gjorde att det tänkta poängsystemet inte 

skulle fungera. Det kan vara en svaghet då en redan tillgänglig checklista modifieras 

eftersom de som grundat checklistan troligtvis besitter högre kunskap i området. Efter 

genomförande av modifiering blev den mer anpassad efter de valda artiklarna, vilket 

däremot kan ses som en styrka. Forskartriangulering utfördes genom att båda författarna 

kvalitetsgranskande artiklarna var för sig innan gemensam bedömning detta ses som en 

styrka. Forsberg och Wengström (2013) beskriver triangulering som att se på samma 

material ur olika synsätt. Kristensson (2014) menar att triangulering ökar trovärdigheten 

då det ökar tillförlitligheten. Därför anser vi att uppsatsens trovärdighet ökar. En av 

artiklarna som framkom i pubMED var inte publicerad i en tidsskrift som använder sig 

av peer review, efter extra noggrann granskning valdes den att trots detta inkluderas. En 

annan artikel från pubMED visade sig vara publicerad i en tidskrift som använder sig av 

peer review. Dock är detta ingen garanti att just denna artikel har genomgått peer 

review, därför genomfördes en extra noggrann granskning av kvaliteten även på denna. 

Under kvalitetsgranskning av de utvalda artiklarna valdes en att exkluderas då den fick 

låg kvalitet samt inte speglade syftet efter noggrannare läsning. De två artiklar som 

bedömdes som medelhög kvalitet valdes att inkluderas då de var närmre hög kvalitet än 

låg. Samt att de speglade vår uppsats syfte, se bilaga 5.  
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7.5 Analysmetod 

 

För att stärka trovärdigheten utfördes analys och val av meningsenheter genom 

triangulering för att sedan utföra en gemensam genomgång. På så vis minskar risken att 

tappa värdefulla meningsenheter för resultatet, då eventuella brister i egen kunskap eller 

förståelse kan täckas av den andra författaren. Artiklarnas resultat delades in i mindre 

delar genom uttagande av meningsenheter. Meningsenheterna grupperades och bildade 

olika kategorier och därefter skapades en ny helhet av delarna. Genom sammansättning 

av de uttagna meningsenheterna skapades en större helhetsbild av likheter samt 

skillnader i de olika artiklarnas resultat. Denna metod rekommenderas av Forsberg och 

Wengström (2013). Formulering av namn på kategorierna upplevdes svårt, för att de 

skulle spegla innehållet. Efter att en befintlig kategori samt en sub-kategori togs bort 

gav detta ett tydligare innehåll samt enklare att formulera namn på kategorierna. För att 

tydliggöra och då även öka trovärdigheten valdes det att visa exempel ur processen i 

tabellform, se tabell 1. Kristensson (2014) förklarar att detta ökar tillförlitligheten och 

då också trovärdigheten i uppsatsen. 

 

7.6 Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att belysa bröstcancerdrabbade kvinnors erfarenheter efter 

mastektomi. Följande fynd identifierades från resultatet: förlust av kvinnlighet, minskad 

sexualitet samt önskan om stöd. Resultatet diskuteras i relation till lidandeteorin skriven 

av Eriksson (2015) samt Wiklund Gustin (2014). Följande fenomen kommer vi att 

belysa i diskussionen: identitetsförändring, kroppsuppfattning, sexualitet samt stöd. 

Genomgående i diskussionen kommer sjuksköterskans stödjande roll belysas. 

 

7.6.1 Identitetsförändring 
 

Mastektomi leder till förlust av den feminina identiteten hos kvinnor vilket var ständigt 

återkommande i stora delar av vår insamlade data. Om denna känsla inte bekräftas finns 

en tanke om att det kan leda till ett ökat lidande för kvinnorna, då de kan känna sig 

ensamma i sin situation. Eriksson (2015) menar att det är en nödvändighet att skapa en 

vårdkultur som leder till att den drabbade känner sig bekräftad samt respekterad för att 

lindra lidandet. En tanke är att om sjuksköterskan uppmärksammar och bekräftar 

kvinnan i sina känslor kan det tänkas göra stor skillnad och bidra till minskat lidande 
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hos henne. Den stora förändringen av kroppen som exempelvis förlust av bröst samt 

operationsärr har kopplingar till deras upplevda identitet. Genom artikeln av Bredin 

(1999) kan dessa tankar styrkas då forskaren beskriver att förlust av ett eller båda 

brösten kan leda till en förlorad identitet. Den bakomliggande anledningen till detta kan 

vara att de känner sig mindre kvinnliga då en så kvinnlig del som ett bröst avlägsnats. 

Detta kan kopplas ihop med förlust av kvinnliga roller som exempelvis fru eller 

mamma. Utifrån resultatet tror vi att rollen kvinnan besitter sedan tidigare är starkt 

förknippad med hennes identitet. När denna roll ofrivilligt förändras eller tas ifrån 

kvinnan finns en tanke att detta kan bidra till ett lidande. Lidande kan innefatta sorg 

över det som går förlorat i samband med att människan förändras (Eriksson, 2015). Det 

kan bero på att hon förlorar tidigare roller som ersätts av rollen som patient. Eriksson 

(2015) menar att denna nya roll kan leda till ett lidande. Det kan också bero på att 

bröstförlusten leder till att hon inte känner igen sig i sina tidigare roller. Slatman, 

Halsema och Meerchoell (2016) menar att kvinnan kan se sig själv och sin kropp som 

ett objekt när ett bröst opererats bort.  

  

7.6.2 Kroppsuppfattning 
 

När kvinnorna påbörjar bearbetning av sin nya kropp kan det redan inför operation 

eventuellt vara till en hjälp i den fortsatta bearbetningen. Detta kan leda till en 

förberedelse av vad de kommer att få se i spegeln efter mastektomi. Slatman, Halsema 

och Meershoell (2016) skriver att kvinnor kan tycka att det blir lättare om hon är 

förberedd genom att se sin kropp inför operationen för att vänja sig vid tanken. De 

skriver också att ärren markerar förlusten av bröstet. En tanke är att det blir jobbigt att 

se något som inte finns. Ärren är inte bara det man kan se utanpå, utan kan även påverka 

och ständigt påminna kvinnan om vad hon förlorat samt sätter spår i kvinnan efter 

hennes erfarenheter. En del kvinnor upplevde det som jobbigt att se sin skrämmande 

förändring av kroppen. Till skillnad från andra kvinnor som ansåg det meningsfullt att 

se sig i spegeln. Även dessa kvinnor upplever det jobbigt i nära anslutning till 

mastektomin, men anser att det blir lättare med tiden. Detta kan kopplas ihop med 

tanken om att det blir lättare för varje gång kvinnan ser sin nya kropp, då chocken över 

kroppens nya utseende blir mindre för varje gång kvinnan ser förändringen. Eriksson 

(2015) menar att på längre sikt kan lidandet ses som något positivt då förändringen hos 

kvinnan kan leda till personutveckling. En tanke är att uppmuntra kvinnorna att titta på 

sitt operationsområde i spegeln så fort som möjligt efter operationen. Detta kan leda till 
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ett kortare lidande då förändringen kan ha stärkt kvinnan och då även utvecklat henne 

som person. Larsson, Sandelin och Forsberg (2010) menar att kvinnorna i deras studie 

upplevde minskat lidande med tiden. Slatman, Halsema och Meershoell (2016) styrker 

också detta och skriver att kroppsförändringen blev mer lätthanterad med tiden, vilket 

dock är individuellt. Sheppard och Ely (2008) menar att kroppsuppfattning är en viktig 

faktor som inte sjuksköterskan diskuterar med kvinnorna. En tanke är att kvinnorna 

behöver stöd när de ska se sin förändrade kropp. Detta stöd kan ges från sjuksköterskan 

eller av närstående som kan vara med vid första gången kvinnan ska se sig i spegeln. 

Det finns även kvinnor som hellre vill vara ensamma och detta styrks genom 

Freysteinson et al. (2014) som kom fram till att femtio procent av kvinnorna i studien 

ville vara själva första gången de såg sig i spegeln efter en mastektomi. För att minska 

lidandet kan kvinnan behöva acceptera sin nya kropp, detta kan styrkas med Eriksson 

(2015) som beskriver att lida är att utstå, men även att försonas. Sker då en försoning 

med den nya kroppen kan detta minska lidandet. Dock tror vi att det en lång process att 

acceptera den nya kroppen samt för vissa kanske acceptans aldrig kommer uppnås. 

Crompvotes (2003) menar att uppmuntring av kvinnan genom information bör ske för 

att hjälpa henne att acceptera kroppens nya utseende efter mastektomi. Utifrån egna 

erfarenheter råder det idag en generell normativitet i samhället gällande hur en kvinna 

förväntas se ut. En kvinna förväntas erhålla kvinnliga former, vilket förändras efter 

mastektomi. Studien av Hill och White (2008) styrker våra tankar gällande att 

kvinnorna upplever sin kropp förändrad och inte längre uppfyller den normativa bilden 

av kroppen. Det kan vara viktigt att uppnå den normativa bilden för kvinnan som då kan 

se det som en självklarhet att göra en bröstrekonstruktion för återskapandet av sin 

kropp. Då uppnår kvinnan den normativa bilden av hur den kvinnliga kroppen bör se ut. 

Spector, Mayer, Knafl och Pusic (2011) menar att kvinnor kan tycka det är lättare att 

hitta sig själv igen om hon gör en bröstrekonstruktion. Detta kan tänkas bero på att 

kvinnan får tillbaka kvinnligheten och ser normal ut enligt henne. I uppsatsens resultat 

förekommer det att bröstrekonstruktion är en nödvändighet för att kvinnan ska hitta 

tillbaka till sig själv. Däremot väcks en tanke om att alla kvinnor inte känner såhär. Det 

är individuellt vilket sjuksköterskan måste ha i åtanke vid diskussion gällande detta med 

kvinnan. Det visade sig i resultatet att sjuksköterskan fokuserar på fördelar med 

bröstrekonstruktion. Detta kan leda till att de kvinnor som inte väljer att genomgå en 

bröstrekonstruktion inte upplever sig sedda av sjuksköterskan och då känner sig 

obekräftade. Eriksson (2015) menar att lidandet hos kvinnan kan lindras genom 
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bekräftelse från sjuksköterskan. En tanke gällande varför en del kvinnor väljer att göra 

en bröstrekonstruktion kan bero på att brösten har en stor betydelse för kvinnan. I 

bakgrunden framgick det att brösten har stor betydelse i den västerländska kulturen men 

efter det framkomna resultatet tolkar vi det som att brösten har stor betydelse för 

kvinnan oavsett vart i världen hon härstammar ifrån. 

 

7.6.3 Sexualitet 
 

Utifrån tolkning av resultatet visade det sig att mastektomi kan leda till stor förändring i 

kvinnans liv. Vi tänker att i de fall då kvinnan känner sig mindre attraktiv kan det 

påverka hennes sexuella relationer oavsett om hon har en partner eller inte. Hon kan 

känna att hennes attraktionskraft har minskat då hon bara har ett bröst kvar. En 

bröstrekonstruktion kan eventuellt tänkas hjälpa vissa kvinnor att återfinna sin 

attraktionskraft. Detta tror vi inte hjälper alla då de inte accepterat sin nya kropp. Detta 

tillsammans med osäkerhet och obehag kan vara orsaken till att hennes sexuella relation 

med partner försämras. Dessa tankar styrks med studien av Cesnik och Dos-Santos 

(2012) som menar att kvinnans förändrade kroppsuppfattning samt låg självkänsla efter 

mastektomi påverkar hennes sexuella samliv. Utifrån resultatet framgick det att kvinnor 

som lever i en parrelation har lättare att behålla sin sexuella relation än de kvinnor som 

lever ensamma. Detta kan tänkas bero på en större trygghet i relationen då de går 

igenom sjukdomsprocessen tillsammans.  

 

7.6.4 Stöd 
 

Sjuksköterskan har en stor roll i kvinnans återhämtningsprocess efter en mastektomi. Vi 

anser att det som sjuksköterskan gör för kvinnan återspeglar sig senare i livet. Därför är 

det viktigt att redan innan samt i direkt anslutning till operationen ge stöd och kunna 

svara på frågor. Då kvinnorna är i en otrygg situation kan det vara vid stor vikt att 

sjuksköterskan tar upp känsliga områden då kvinnan eventuellt inte är benägen att göra 

det. Eriksson (2015) skriver att den som befinner sig i lidande behöver få utrymme att 

vara passiv i sin roll som patient. Vi tänker då att sjuksköterskan kan lindra lidandet 

genom att tillåta kvinnan att vara passiv och själv inleda samtal. Om inte detta sker kan 

det leda till ett ökat lidande då kvinnan inte blir bekräftad, går i ovisshet samt att 

omvårdnadsbehoven inte blir uppmärksammade. Eriksson (2015) menar också att det är 

av stor vikt att visa respekt samt bekräfta patientens värdighet. En tanke är att om 
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kvinnan får träffa samma sjuksköterska kan detta underlätta vid samtal gällande 

känsliga ämnen, vilket kan bero på att kvinnan byggt upp en relation till sjuksköterskan. 

Detta kan styrkas genom studien av Larsson, Sandelin och Forsberg (2010) där det 

framkom att de kvinnor som haft kontinuitet inom vården och fått träffa samma 

sjuksköterska under sin vårdperiod hade en lägre påverkan av den psykosociala hälsan 

efter operationen. Skrzypulec, Tobor, Drosdzol och Nowosielski (2009) skriver att 

kvinnorna behöver ett långsiktigt stöd som kan innefatta fysiskt, emotionellt, socialt och 

kognitivt. Detta styrker våra tankar om att kvinnorna behöver stöd innan operationen, i 

direkt anslutning till samt flera år efter operationen då sjuksköterskan kan träffa dem.  

 

8 Kliniska implikationer 
 

När sjuksköterskan bemöter kvinnor som genomgått mastektomi bör hon tänka på att 

kvinnorna har frågor och tankar de själva inte vågar lyfta. Därför anser vi det är viktigt 

som sjuksköterska att inleda dessa samtal för att underlätta för kvinnan samt skapa en 

förståelse gällande hennes omvårdnadsbehov. Hur dessa behov blir uppfyllda påverkar 

hennes erfarenheter senare i livet. Sjuksköterskan bör beröra aspekter som exempelvis 

förlust av kvinnans tidigare roll, lägre känsla av attraktion samt kroppsförändring vid 

samtal då det visat sig vara inom dessa områden de flesta kvinnor har ett 

omvårdnadsbehov. Kvinnorna kan tänkas ha ett större behov av stöd än vad som idag 

uppmärksammas, vilket bör hållas i åtanke. I uppsatsen kom vi fram till att 

sjuksköterskor bör lyssna på kvinnan och då även bekräfta henne. Detta hjälper henne i 

sin återhämtningsprocess. En del kvinnor behöver stöd från sin partner eller annan 

närstående. Det är därför viktigt att som sjuksköterska med godkännande från kvinnan 

bjuda in dessa vid samtal. Inför hemgång efter genomförd mastektomi är det viktigt att 

sjuksköterskan delger kvinnan vart hon kan vända sig för att få information samt svar på 

eventuella frågor. Detta kan exempelvis innebära att delge kvinnan telefonnummer till 

vårdavdelningen samt delge henne broschyrer och webbadresser.  

 

9 Förslag till vidare forskning 
 

En tanke väcks gällande vilken kunskap sjuksköterskan besitter angående att tala med 

kvinnorna om dessa stora samt känsliga förändringar i livet. Därför anser vi att 
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ytterligare forskning angående detta kan vara av stor vikt för att se om sjuksköterskorna 

erhåller den kunskap de behöver. 

 

 

10 Slutsats  
 

Syftet med studien var att belysa kvinnor med bröstcancers erfarenheter efter en 

mastektomi. Kvinnor som genomgår en mastektomi har erfarenheter av en stor 

förändring i livet. Kroppsuppfattningen förändras vilket leder till att hela kvinnans syn 

på sig själv påverkas negativt. Det framtagna resultatet visade sig stämma överens med 

våra tankar kring att kvinnans erfarenheter inte hamnar i fokus inom sjukvården efter en 

mastektomi. Kvinnans erfarenheter gällande identitetsförändring, kroppsförändring 

samt önskan om stöd var viktigt att bekräfta för att minska lidandet hos kvinnan. Genom 

att bekräfta dessa erfarenheter kan det leda till att kvinnan lättare kan acceptera sin nya 

situation samt gå vidare i livet. Därför är det av stor vikt att sjuksköterskan kan bekräfta 

detta samt prata om känslomässiga områden som kvinnan själv inte förmår att ta upp för 

att minska lidandet hos den drabbade.  
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12 Bilagor 
12.1 Bilaga 1 

 

Cinahl 
Sökning utförd: 2016-10-13 

 

Sökning Sökord & 

kombinationer 

Begränsningar 

(limits) 

Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

1 (MH "Breast 

Neoplasms") 

 39,236     

2 Female*  889,462     

3 Women*  172,748     

4 Woman*  20,772     

5 (MH 

"Mastectomy") 

 2,755     

6 breast surgery  6,841     

7 surgery, 

operative 

 20,761     

8 Experience*  185,946     

9 perception*  70,200     

10 view*  56,388     

11 attitude*  171,450     

12 S2 OR S3 OR 

S4 

 921,495     

13 S5 OR S6 OR 

S7 

 28,399     

14 S8 OR S9 OR 

S10 OR S11 

 393,805     

15 S1 AND S12 

AND S13 

AND S14 

 830     

16 S1 AND S12 

AND S13 

AND S14 

Peer-reviwed, 

2011- 2016, 

English 

language, 

female 

220 220 36 9 8 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

12.2 Bilaga 2 

PubMED 
Sökning utförd: 2016-10-28 

 
Sökning Sökord & 

kombinationer 

Begränsningar 

(limits) 

Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

1 "Breast 

Neoplasms/psychology" 

[Mesh] 

 8,746     

2 experience*  833,183     

3 view*  390,981     

4 emotion*  167,470     

5 "Mastectomy"[Mesh]  26,155     

6 women*  914,585     

7 female*  7,507,607     

8 woman*  196,590     

9 S6 OR S7 OR S8  7,698,772     

10 S2 OR S3 OR S4  1,317,744     

11 S1 AND S5 AND 

S9 AND S10 

 397     

12 S1 AND S5 AND 

S9 AND S10 

2011- 2016, 

English 

language, 

female 

77 77 10 2 2 
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12.3 Bilaga 3  

PsycINFO 
Sökning utförd: 2016-10-28 

 
Sökning Sökord & 

kombinationer 

Begränsningar 

(limits) 

Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

1 DE ”breast 

neoplasms” 

 9,541     

2 Breast cancer  12,146     

3 DE 

”mastectomy” 

 673     

4 Breast surgery  1,686     

5 DE 

”perception” 

 30,446     

6 DE ”attitudes”  23,548     

7 View*  270,384     

8 Experience*  546,371     

9 S1 OR S2  12,446     

10 S3 OR S4  2,026     

11 S5 OR S6 OR 

S7 OR S8  

 805,888     

12 S9 AND S10 

AND S11  

 520     

13 S9 AND S10 

AND S11  

Peer-reviwed, 

2011- 2016, 

English 

language, 

female 

176 176 45 3 3 
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12.4 Bilaga 4  

 

Modifierad checklista för kvalitativa artiklar utifrån Forsberg och Wengström (2013). 

 

A.      Syftet med studien? 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? JA eller NEJ 

 

B.      Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (Inklusions- och exklusionskriterier 

ska vara beskrivna) JA eller NEJ 

Var genomfördes undersökningen? 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? JA eller NEJ 

Vilken urvalsmetod användes? 

·         Strategiskt urval 

·         Snöbollsurval 

·         Teoretiskt urval 

·         Ej angivet 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk bakgrund) 

Är undersökningsgruppen lämplig? JA eller NEJ 

C.      Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling)? 

JA eller NEJ 

Beskriv: 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? JA eller NEJ 

Beskriv: 

Ange datainsamlingsmetod: 

* ostrukturerade intervjuer 

* halvstrukturerade intervjuer 

*fokusgrupper 

*observationer 

*video-/bandinspeling 

*skrivna texter eller teckningar 

Är data systematiskt samlade (finns intervjustudie/ studieprotokoll)? JA eller NEJ 

D.      Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 



  
 

V 

Ange om: 

*teman är utvecklade som begrepp JA/NEJ 

*det finns episodiskt presenterade citat JA/NEJ 

*de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna JA/NEJ 

*svaren är kodade JA/NEJ 

Resultatbeskrivning: 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? JA eller NEJ 

Är resultaten trovärdiga (Källor bör anges)? JA eller NEJ 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? JA eller NEJ 

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekutivt beskrivet)? JA eller NEJ 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? JA eller NEJ 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat i originaldata, 

summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? JA eller NEJ 

E.       Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? JA eller NEJ 

Stöder insamlade data forskarens resultat? JA eller NEJ 

Har resultaten klinisk relevans? JA eller NEJ 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? JA eller NEJ 

Finns risk för bias? JA eller NEJ ( nej= 1 poäng) 

Håller du med om slutsatserna? JA eller NEJ 

Om nej, varför inte? 

 

 

Maxpoäng = 22p 

Ja= 1p 

Oklart/uppfyllt till viss del = 0,5p 

Nej = 0p 

Låg= 13p och under 

Medel= mellan 714p-18p 

Hög= 19p och över 
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12.5 Bilaga 5  

    

Artikelmatris: 

Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Drageset, S., Lindstrøm, 

T.C., & Underlid, K. 

(2016). 

Norge. 

European Journal of 

Oncology Nursing: ”I 

just have to move on”: 

Women´s coping 

experiences and 

reflections following 

their first year after 

primary breast cancer 

surgery. 

Beskriva kvinnors 

individuella hantering 

av erfarenheter samt 

reflektioner första året 

efter bröstcancer 

kirurgi. 

Kvalitativ deskriptiv 

design. 10 kvinnor i 

åldrarna 48-68 år 

intervjuades genom 

semistrukturerade 

intervjuer första året 

efter mastektomi 

De flesta kvinnorna 

upplevde en ökad 

uppskattning av livet 

samt fokuserade mer på 

prioriteringar i livet 

samt deras familjer. De 

hittade sätt som hjälpte 

dem att acceptera sin 

situation. 

Hög 

(19p) 

Jørgensen, L., Garne, 

J.P., Søgaard, M., & 

Laursen, B.S. 

(2015). 

Danmark. 

European Journal of 

Oncology Nursing: 

The experience of 

distress in relation to 

surgical treatment and 

care for breast cancer: 

An interview study. 

Undersöka upplevelsen 

av ångest hos kvinnor 

med bröstcancer som 

deltar i kirurgisk  

behanling. 

Fenomenlogisk-

hermeneutisk metod. 12 

kvinnor i åldrarna 45-67 

år intervjuades genom 

semistrukturerade 

intervjuer i nära 

anslutning till 

mastektomi. 

Förståelsen för 

kvinnornas upplevelse 

av ångest i anslutning 

till kirgurgisk 

behandling kan leda till 

att kontinuiteten 

förstärks och förbättras 

i vården.  

Hög 

(18p) 

Freysteinson, W.M., 

Deutsch, A.S., Lewis, 

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

& Cesario, S.K.  

(2012). 

USA. 

Oncology Nursing 

Forum: 

The experience of 

viewing oneself in the 

mirror after a 

mastectomy. 

Beskriva uppleveslen av 

att se sig i spegeln efter 

en mastektomi. 

Fenomenologisk-

hermeneutisk metod. 12 

kvinnor i åldrarna 32-76 

intervjuades med 

video/bandinspel-ning i 

nära anslutning till 

mastektomi.   

Att tittat sig i spegeln 

efter en mastektomi kan 

vara energigivande samt 

nedslående. Stöd kan 

underlätta för kvinnan 

att titta sig i spegeln. 

Hög 

(19,5p) 

  



  
 

II 

Klaeson, K., Sandell, 

K., & Bertero, C.M. 

(2011). 

Sverige. 

European Journal of 

Cancer Care: 

To feel like an outsider: 

focus group discussions 

regarding the influence 

on sexuality caused by 

breast cancer treatment. 

Undersöka kvinnor som 

behandlats för 

bröstcancer upplevde 

sin sexuella identitet 

kopplad till samhällets 

normer och värderingar 

i samhället som helhet. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 12 

kvinnor i åldrarna 39-54 

år intervjuades och 

ljudinspelades i tre 

fokusgrupper. 

Efter bröstcancer 

behanling upplevde 

kvinnorna sin kropp på 

ett nytt obekant sätt, 

vilket påverkade deras 

sexualitet. Deras 

kvinnliga roller 

förändrades. 

Hög 

(20,5p) 

 

Dawe, D.E., Bennett, 

L.R., Kearney, A., & 

Westera, D. 

(2014). 

Kanada. 

Canadian Oncology 

Nursing Journal: 

Emotional and 

informational needs of 

women experiencing 

outpatient surgery for 

breast cancer. 

Redovisa informations- 

och känslomässiga 

behov hos kvinnor efter 

kirurgisk behandling för 

bröstcancer. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 19 

kvinnor i åldrarna 38-72 

år intervjuades med 

semistrukturerad metod 

via telefon eller genom 

möten. 

Forskarna fann aspekter 

som påverkade 

kvinnornas 

infomrations- och 

känslomässiga behov. 

Tex: tidpunkten för 

information samt 

mängd information. 

Hög 

(19p) 

Thibeault, C., & Sabo, 

B.M. 

(2012). 

UK & Irland. 

European Journal of 

Oncology Nursing: 

Art, archetypes and 

alchemy: Images of self 

following treatment for 

breast cancer. 

Undersöka hur 

användingen av konst 

som ett medel för att 

återskapa en känsla av 

sig själv efter 

bröstcancer kirurgi. 

Tematisk analys genom 

intervjuer med två 

kvinnor i åldrarna 35-45 

år. 

Forskarna kom fram till 

att de använda 

arketyperna kan förstås 

som viktiga ögonblick i 

bröstcancer resan. 

Låg 

(12,5p) 

Holland, F., Archer, S., 

& Montague, J. 

(2016). 

UK & Irland. 

Journal of Health 

Psykology: 

Younger women´s 

experiences of deciding 

against delayed breast 

reconstruction post-

mastectomy following 

breast cancer: An 

interpretative 

phenomenological 

analysis. 

Utforksa processen om 

beslut gällande 

rekonstruktiv kirurgi 

hos patienter som 

genomgått mastektomi.  

Tolkningsanalys. 

Semistrukturerade 

intervjuer med sex 

kvinnor i åldrarna 30-40 

år via skype 5 år efter 

diagnos. 

Forskarna fann att 

kvinnorna fokuserar på 

att överleva sin 

sjukdom istället för att 

ta beslut gällande 

rekonstruktiv kirurgi. 

Det kom även fram att 

patientcentrerat stöd 

rekmenderas.  

Medel 

(17,5p) 

  



  
 

III 

Rubin, L.R., & 

Tanebaum, M. 

(2011) 

USA 

Psychology of Women 

Quarterly: 

Does that make me a 

woman?': Breast cancer, 

mastectomy, and breast 

reconstruction decisions 

among sexual minority 

women 

Förstå hur kvinnor i en 

sexuell minoritet 

hanterar oro, 

kroppsförändringar, 

sexualitet samt identitet 

i samband med 

bröstcancer och beslut 

bröstrekonstruktion. 

 

Kvalitativ tematisk 

analys. 13 kvinnor i 

åldrarna 29-56 år 

intervjuades med hjälp 

av ljudinspelning 7 år 

efter mastektomi 

Forksarna upptäckte att 

det fanns olika faktorer 

som påverkade 

beslutfattandet gällande 

bröstrekonstruktion 

efter mastektomi. Lika 

teman visade sig som 

uppkommit i tidigare 

forskning. 

Hög 

(21p) 

Loaring, J.M., Larkin, 

M., Shaw, R., & 

Flowers, P.  

(2015). 

UK & Irland. 

Health Psychol: 

Renegotiating sexual 

intimacy in the context 

of altered embodiment: 

the experiences of 

women with breast 

cancer and their male 

partners following 

mastectomy and 

reconstruction. 

Undersöka hur kvinnor 

med bröstcancer och 

deras manliga partners 

erfarenheter och skapa 

förståelse för det 

sexuella samlivet och 

kroppsuppfattning efter 

operation och 

återuppbyggnad. 

Fenomenologisk metod. 

Dyadisk design. Fyra 

par medverkade i 

studien som var i 

åldrarna 37-55 år. Åtta 

individuella 

semistrukturerade 

intervjuer genomfördes 

efter genomförd 

bröstrekonstruktion. 

Kvinnornas män visade 

positivt uttryck mot 

deras nya kroppar. 

Ömsesidig 

kommunikation var 

viktig för att parens 

hantering av 

situationen. 

Hög 

(18p) 

Shrestha, K.  

(2012). 

Nepal. 

Nepal Medical Collage 

journal: 

Psychological impact 

after mastectomy 

among Nepalese 

women: a qualitive 

study. 

Undersöka de 

psykologiska effekterna 

av mastektomi på 

kvinnor med 

bröstcancer.  

Fenomenologisk metod. 

Innehållsanalys. 

10 kvinnor i åldarna 36-

50 år intervjuades med 

ostrukturerade 

intervjuer med 

ljudinspelning samt 

expertpanel. 

Forskaren kom fram till 

att bröstcancer samt 

mastektomi har 

inverkan på kvinnors 

psykosociala tillstånd. 

De utvecklar stress på 

grund av tex: förlust av 

kroppsdel, samt förlust 

av sin kvinnlighet. 

Hög 

(18,5p) 

  



  
 

IV 

Drageset, S., Lindstrøm, 

T.C., Giske, T., & 

Underlid, K. 

(2016). 

Norge. 

Scandinavian Journal 

of Caring Sciences: 

Women´s experiences 

of social support during 

the first year following 

primary breast cancer 

surgery. 

Beskriva kvinnors 

individuella upplevelser 

gällande socialt stöd 

under deras första år 

efter primär 

bröstcancerkirurgi. 

Kvalitativ deskriptiv 

design. 

10 kvinnor i åldrarna 

48-68 år intervjuades 

genom semistrukturerad 

intervjuer året efter 

mastektomi. 

Att dela gemensamma 

erfaranheter samt stöd 

ökar kunskapen om 

cancer. Efter ett år 

upplevde kvinnorna att 

nätverket runt dem hade 

normaliserats och var 

mindre stödjande. 

Proffesionellt stöd var 

viktigt vilket ledde till 

trygghet samt 

förtroende. 

Hög 

(19p) 

Brunet, J., Sabiston, 

C.M., & Burke, S.  

(2013). 

Kanada. 

Body Image: Surviving 

breast cancer: Women´s 

experiences with their 

changed bodies. 

Undersöka kvinnors 

erfarenheter av sina 

kroppar efter 

behandling för 

bröstcancer.  

Tolkningsanalys. 

11 kvinnor i åldrarna 

47-70 år intervjuades 

genom ostrukturerade 

intervjuer.  

Alla kvinnor upplevde 

kroppsförändringar 

efter behandlingen.  

Medel 

(17,5p) 

Fallbjörk, U., Salander, 

P., & Rasmussen, B.H.  

(2012). 

Sverige. 

Cancer Nursing: 

From ’no big deal’ to 

’losing oneself’: 

Different meanings of 

mastectomy. 

Beskriva hur kvinnor 

som förlorat ett bröst på 

grund av bröstcancer 

beskriver påverkan på 

deras liv. Samt för att 

förstå deras reflektioner 

kring 

bröstrekonstruktion. 

Tematisk analys. 

15 kvinnor i åldrarna  

intervjuades genom 

narrativa intervjuer 4,5 

år efter mastektomi.  

Kvinnorna upplevde 

förlusten av ett bröst 

olika. Skillnader fanns i 

identitet, 

kroppsuppfattning samt 

känslan av kvinnlighet. 

Hög 

(19p) 

 


