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Abstrakt 
 

Bakgrund: I Sverige drabbas ungefär 20 kvinnor av bröstcancer varje dag och nästan 

hälften har genomgått en mastektomi. En av sjuksköterskans uppgifter är att ge stöd för 

att förbättra kvinnans livskvalitet, då kvinnan ska uppleva ett gott liv med harmoni i sig 

själv och sin omgivning. Studien förankrades i Katie Erikssons lidandeteori. 

 
Syfte: Syftet var att beskriva hur en mastektomi till följd av bröstcancer kan påverka 

kvinnors livskvalitet. 

 
Metod: En systematisk litteraturstudie med induktiv ansats har använts. 

Datainsamlingen resulterade i 17 artiklar som sedan kvalitetsgranskades. Totalt ingick 

14 artiklar. En manifest innehållsanalys genomfördes.  

 
Resultat: Resultatet utgörs av fyra huvudkategorier: Operationens fysiska och psykiska 

konsekvenser, Förändrade relationer, Inverkan av det kosmetiska resultatet med tre 

tillhörande underkategorier samt Acceptansens betydelse. En mastektomi leder till både 

fysiska och psykiska påfrestningar som påverkar livskvaliteten. Förmågan att skapa 

relationer försämrades. Många kvinnor upplevde bröstförlusten som påfrestande genom 

att kroppsuppfattningen, kvinnligheten och sexualiteten påverkades negativt. Äldre 

kvinnor accepterade förlusten lättare. 

 
Slutsats: Kvinnor som genomgått en mastektomi upplevde sämre livskvalitet där 

förlorandet av bröstet spelar stor roll. De drabbas emotionellt och förlusten har 

betydelse för livskvaliteten. Resultatet kan ge en ökad förståelse för sjuksköterskor som 

i sin tur kan vara ett stöd för att lindra lidande. 
 

Nyckelord 
Bröstcancer, mastektomi, livskvalitet 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tack 
Vi vill tacka Rhiannon Djupdalen för en vägledande och stödjande handledning samt 

våra nära och kära för stort stöd och tålamod under hela denna process.  
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1.0 Introduktion 
Bröstcancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna i Sverige (Sköld Nilsson, 2010). 

Över 9000 bröstcancerdiagnoser ställs varje år och cirka 20 kvinnor drabbas varje dag 

(Cancerfonden, 2016). Då denna diagnos är vanlig bland kvinnor och kan drabba vem 

som helst är risken stor att det drabbar någon vi känner och även oss själva. Intresset har 

växt fram då vi som blivande sjuksköterskor både under utbildning och i arbetslivet har 

mött kvinnor som drabbats av bröstcancer. Några av dessa hade även genomgått 

kirurgisk behandling, där hela eller delar av bröstet var borttaget. Utifrån egna 

erfarenheter kan omvårdnaden lätt rikta in sig på de fysiska problemen mer än de 

psykiska. Vi har då funderingar kring hur en kirurgisk behandling när hela bröstet 

avlägsnas kan påverka kvinnor som har drabbats av bröstcancer. Detta därför tanken av 

att förlora ett bröst gav upplevelsen om att känna sig obekväm i sig själv och sin egen 

kropp på grund av ett förändrat utseende. 

 

2.0 Bakgrund 

2.1 Cancer 

Cancerceller uppstår när den naturliga celldelningen har blivit felaktig. Det har då 

bildats en ny kompakt massa av felaktiga celler, en så kallad tumörväxt (Sköld Nilsson, 

2010). Detta beror på mutationer som uppstår i gener och ändrar cellens funktioner. För 

att cancer ska uppstå krävs det flera mutationer av olika funktioner i samma cell. Hur 

mutationen uppstår beror på vilken typ av kroppsvävnad som cancercellen utgår ifrån 

(Bergh, Brandberg, Ernberg, Frisell, Fürst & Hall, 2007). Tumörväxten kan vara benign 

eller malign. Utmärkande för benigna tumörer är att de inte har förmågan att växa in i 

annan vävnad utan stannar kvar i cellmassan. Kontra den maligna som istället kan 

tränga sig igenom vävnader och sprida sig genom lymf- och blodkärl och därmed orsaka 

metastaser (Sköld Nilsson, 2010). Tiden från det att första mutationen sker till dess att 

en tumör upptäcks kan ta många år och beror på celldelningens hastighet (Bergh et al., 

2007). 

 

2.2 Bröstcancer 
Den vanligaste formen av bröstcancer är carcinom vilket innebär cellförändringar i 

bröstens mjölkgångar alternativt i mjölkkörtlarna. Den lite mer ovanliga typen av 

bröstcancer är sarkom som uppstår i bröstens bindvävnad. Båda sorterna har en 

benägenhet att sprida sig (Sköld Nilsson, 2010). Risken att drabbas av bröstcancer som 
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kvinna är störst strax innan fyllda 70 år (Bergh et al., 2007). En diagnos i 30 års ålder är 

ovanligare men brukar innebära att cancern är mer aggressiv (Helms, O´hea & Corso, 

2008). Riskfaktorerna för bröstcancer är inte enkla att identifiera men den mest 

betydelsefulla är kvinnans könshormoner. De kan ha en cancerframkallande effekt 

genom att de ökar bröstkörtelcellernas delningsförmåga som sedan ökar risken för 

mutationer i cellfunktionerna (Bergh et al., 2007). Faktorer som ålder vid första 

menstruation och vid klimakteriet har betydelse, då en tidig debut inom dessa ökar 

risken för att utveckla bröstcancer. Om kvinnan har genomgått en sen eller ingen 

graviditet spelar även in. Blir kvinnan gravid under 30-års ålder reduceras risken 

(Helms et al., 2008; Toss et al., 2016). Kvinnor som har en nära släkting, mor eller 

syster med förekomst av bröstcancer löper även större risk att utveckla diagnosen 

(Ericson & Ericson, 2012). 

 

Antalet kvinnor som drabbas av bröstcancer ökar samtidigt som prognosen för 

överlevnad ökar. Detta tack vare bättre behandlingsmetoder men också för att 

bröstcancer upptäcks i ett tidigare stadie (Bergh et al., 2007; Cancerfonden, 2016). 

Hälften av alla kvinnor med bröstcancer upptäcker en knöl antingen genom noga 

känning av bröstet eller av misstag (Roth, Elmore, Yi-Frazier, Reisch, Oster & 

Miglioretti, 2011). Denna upptäckt kan skapa känslor som leder till viljan att söka 

professionell hjälp (Perreault & Fothergill Bourbonnais, 2005). Resterande hälften 

upptäcks via mammografier eller via andra obehag som kan uppstå såsom smärta eller 

att bröstet har förändrats i struktur (Ericson & Ericson, 2012). Mammografi utförs på 

kvinnor mellan 40 och 74 år både som årlig kontroll och som uppföljning efter 

behandling. Alla förändringar som hittas ska sedan utredas genom trippeldiagnostik som 

innebär att klinisk undersökning, mammografi samt biopsi utförs (Bergh et al., 2007). 

Via biopsin tas ett vävnadsprov av fyndet vilket fastställer diagnosen (Ericson & 

Ericson, 2012) och alla misstänkta förändringar opereras bort (Bergh et al., 2007). 

 

Det finns tre olika behandlingsalternativ för bröstcancer såsom kirurgi, strålbehandling 

och kemoterapi (Bergh et al., 2007). Vilken typ av behandling som blir aktuell beror på 

vilket stadie bröstcancern befinner sig i vid upptäckten samt hur tumörvävnaden ser ut 

(Järhult & Offenbartl, 2013). Kirurgi används oftast som primär behandling med 

efterföljande tilläggsbehandling av strålning eller läkemedel (Bergh et al., 2007). 

Bröstbevarande operation är ett vanligt alternativ och innebär att endast tumören med 
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god marginal av omgivande vävnad tas bort (Cancerfonden, 2016). Denna typ av kirurgi 

ger ett gott kosmetiskt resultat samt färre komplikationer (Järhult & Offenbartl, 2013). 

Det finns ett samband mellan tumörens storlek och hur mycket av bröstet som 

avlägsnas, ju större tumör desto mer bröstvävnad opereras bort (Pukancsik et al., 2016). 

Bröstbevarande kirurgi med strålbehandling som följd är lika effektivt som att operera 

bort hela bröstet, så kallad mastektomi (Bergh et al., 2007). 

 

2.3 Mastektomi 
Fram till 1960-talet behandlades alla kvinnor som hade bröstcancer med mastektomi, 

hela bröstmuskeln avlägsnades samt alla lymfkörtlar i närheten av bröstet. Detta gav 

svåra kosmetiska och funktionella följder (Järhult & Offenbartl, 2013). Idag innebär 

mastektomi att endast bröstvävnad, bröstvårta och vårtgård avlägsnas (Bergh et al., 

2007). Bröstvävnaden separeras från bröstmuskeln och i vissa fall tas lymfkörtlar bort 

(Ingvar, 2004). Antalet lymfkörtlar som tas bort beror på portvaktskörteln vilken är den 

första som drabbas när cancern sprider sig. Innehåller denna körtel cancerceller 

avlägsnas fler lymfkörtlar för att lokalisera spridningen, denna metod kallas sentinel 

node (Sköld Nilsson, 2010). Borttagande av lymfkörtelvävnad kan ge ett flertal 

postoperativa besvär i armen (Ericson & Ericson, 2012) och då de flesta kvinnor oftast 

har friska lymfkörtlar har sentinel node lett till lindrigare besvär (Sköld Nilsson, 2010). 

Ungefär hälften av alla kvinnor som drabbas av bröstcancer idag genomgår mastektomi 

(Järhult & Offenbartl, 2013) och en tredjedel av alla med diagnosen har en spridning till 

lymfsystemet (Sköld Nilsson, 2010). Mastektomi används som primär behandling när 

patienten själv önskar det, om tumören är stor, vid flera tumörer i bröstet, om cancern är 

diffust spridd, vid återfall eller som profylaktisk behandling (Bergh et al., 2007).  

 

Om mer än en fjärdedel av bröstet behöver opereras bort föreslås mastektomi med 

tillhörande rekonstruktion. Detta då det utifrån kosmetiska skäl kan leda till missnöje att 

bevara det som blir kvar av bröstet vid bröstbevarande kirurgi (Ingvar, 2004). Oftast 

sker rekonstruktion något år efter operationen men ibland i direkt samband 

(Cancerfonden, 2016). Bröstet rekonstrueras genom att ett nytt bröst opereras dit och 

sker med ett implantat eller av egen vävnad (Bergh et al., 2007). Alla kvinnor som har 

genomgått en mastektomi ska bli informerade om möjligheten till bröstrekonstruktion. 

För de kvinnor som inte genomgått rekonstruktion prövas bröstproteser ut. Sortimentet 

är stort så att alla kvinnor ska kunna få en symmetrisk bröstprofil (Järhult & Offenbartl, 

2013). 
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2.4 Livskvalitet 
Livskvalitet är både en objektiv och subjektiv upplevelse. Den subjektiva upplevelsen är 

knuten till välbefinnande och den objektiva relateras till kroppen och den materiella 

världen. Upplevelsen är individuell och individen måste därför betraktas som en 

auktoritet. Livskvalitet innebär att individen upplever ett gott liv med harmoni i sig själv 

och omgivningen (Birkler, 2007). Hög livskvalitet innebär att känna samhörighet, att ha 

goda relationer och ett ömsesidigt förhållande till en annan människa. Även 

engagemang i något som upplevs meningsfullt och att uppleva en god självkänsla höjer 

känslan av livskvalitet. Faktorer som fysiska obehag, sexualitet och mobilitet men även 

andliga och psykologiska betingelser som att uppleva tillfredställelse av livet samt 

socioekonomiska aspekter såsom arbete, ekonomi och utbildning påverkar livskvaliteten 

(Rustøen, 2003). 

 

Kvinnor med bröstcancer kan uppleva att den värsta tiden är från det att de får 

cancerbeskedet till det att behandlingen påbörjas (Sköld Nilsson, 2010). De kan uppleva 

ett sämre emotinellt välbefinnande. Rädsla över att dö, känsla av sorg och oro över 

hälsan kan påverka livskvaliteten (Bayram, Durna & Akin, 2014). Kvinnorna kastas 

mellan känslan av hopp och förtvivlan. Efter beskedet upplever många kvinnor både 

trötthet och smärta som uppstår i samband med oro. Det som tidigare kan ha ansetts 

som småkrämpor kopplas till cancern (Sköld Nilsson, 2010). I ett mer framskridet stadie 

av bröstcancern kan livskvaliteten påverkas negativt på grund av de fysiska och 

psykiska symtom som kan uppkomma (Bayram et al., 2014; Brunault et al., 2016). 

Även hur förmågan att hantera dessa svårigheter kan ha betydelse (Brunault et al., 

2016). 

 

2.5 Sjuksköterskans roll 

Kvinnor med bröstcancer kan vara sårbara och utsatta i relation till vården och för att 

minska detta kan sjuksköterskan vara ödmjuk och omtänksam. Kvinnor uppskattade när 

de inte behövde gömma eller beskriva sina känslor för sin sjuksköterska utan att de blev 

förstådda oavsett vad (Remmers, Holtgräwe & Pinkert, 2010). Om sjuksköterskan kan 

vara tillgänglig och hjälpsam samt respektera kvinnans privatliv och ge sin tid kan en 

upplevelse av tillfredsställelse med omvårdnaden skapas (Bayram et al., 2014). 

Sjuksköterskan bör vara uppmärksam på de svårigheter som kan uppkomma och hjälpa 

kvinnorna genom dessa (Gjertsen, 2003). Kvinnor med bröstcancer kan uppleva en 

minskad känsla av frihet samt att informationen som tillhandahålls från sjuksköterskan 
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angånde kvinnans hälsa och behandling är bristande (Bayram et al., 2014). En del 

kvinnor kan anse att information angående sjukdomsförloppet är av stor vikt (Perreault 

et al., 2005). Sjuksköterskans uppgift är inte bara att ta hand om kvinnans fysiska hälsa 

utan även den psykiska. Omvårdnaden kan då bidra till att förbättra hennes liv genom 

ökad livskvalitet (Rustøen, 2003). Kvinnor som drabbats av bröstcancer upplevde att 

omvårdnaden fokuserade på de fysiska symtom som sjukdomen gav men att det var de 

psykiska komplikationerna som kvinnorna önskade mest förståelse för (Remmers et al., 

2010). Dessa kvinnor kan ha ett behov av emotionellt stöd för att kunna hantera deras 

bekymmer, sorg och rädsla som kan medfölja cancerdiagnosen och dess sjukdom 

(Bayram et al., 2014). 

 

När en kvinna har genomgått en mastektomi kan en av sjuksköterskans uppgifter vara 

att ge stöd. Omvårdnaden kan lindra den fysiska och psykiska smärtan som kan 

uppkomma (Gjertsen, 2003). När kvinnorna har genomgått en mastektomi krävs det att 

de justerar sin nya identitet och här kan sjuksköterskan ha en stor roll som stöd (Araújo, 

Da silva, Bonfim & Fernandes, 2010). Sjuksköterskans stöd kan visas genom lyhördhet 

för kvinnans känslor men även genom att visa uppmärksamhet och förståelse (Remmers 

et al., 2010). 

 

2.6 Teoretisk referensram 

Katie Erikssons (1994) omvårdnadsteori om lidande ansågs som en passande teoretisk 

utgångspunkt då denna beskriver syftet med vården som att hjälpa den lidande 

människan att leva trots sjukdom genom lindring av lidandet. 

 

Lidande relateras till smärta, ångest och sjukdom och att lida menas att plågas, kämpa 

och utstå. Lidandet är unikt för varje enskild individ och vad som helst kan förorsaka 

lidande. Lidandet betraktas som en kamp mellan det onda och det goda, där det goda 

utgör lusten. Kampen innebär att våga vara i lidandet där människan kan ställa lidandet i 

relation till sin egen situation som gör det möjligt att hantera det. Lidandet kan tillges en 

mening genom att det förknippas med något. Detta kan leda till en känsla av hopp i en 

tidigare hopplös situation och ge en mening i livet. Om livet har en mening kan lidandet 

få en mening. När människan upplever att hon inte kan göra det hon vill går livskraften 

förlorad vilket skapar livsleda som innebär ett lidande. Lidande har även betydelse för 

synen på hälsa och ohälsa. Beroende på de omständigheter som finns upplever 
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människan olika grad av lidande och hälsa. Syftet med vården är att lindra lidande 

samtidigt som det kan skapa lidande och inom vården förekommer sjukdomslidande, 

vårdlidande och livslidande (Eriksson, 1994). 

 

Sjukdomslidande 

I relation till sjukdom och behandling upplevs ett lidande kopplat till sjukdom där 

smärta är en vanlig orsak, så kallat sjukdomslidande. Ett outhärdligt lidande kan lindras 

genom reducering av smärta men däremot orsakar sjukdom inte alltid smärta. Sjukdom 

och behandling kan även orsaka ett själsligt och andligt lidande (Eriksson, 1994). 

 

Vårdlidande 

Vårdlidande är det lidande som uppstår i relation till själva vårdsituationen. Om 

patienten fråntas möjligheten att vara människa kränks dennes värdighet, vilket kan ske 

genom konkreta åtgärder men även genom en bristande etisk hållning. Alla former av 

kränkning som berör patientens värdighet innebär ett lidande (Eriksson, 1994). 

 

Livslidande  

Livslidande är det lidande som är relaterat till vad det innebär att leva, att vara människa 

bland andra människor. När människan inte vet när hon ska dö samt inte blir sedd 

skapas ett lidande. En människas livssituation kan förändras på många olika sätt. En 

ofrivillig förändring strider mot det naturliga och människan behöver tid för att finna ett 

nytt meningssammanhang. I vården kan vi möta människor som inte längre orkar utan 

ger upp i en tillsynes hopplös situation orsakad av upplevelsen att sakna värde eller en 

uppgift i livet (Eriksson, 1994). 

 

3.0 Problemformulering 
Eftersom hälften av alla kvinnor som drabbats av bröstcancer genomgår en mastektomi 

kan allmänsjuksköterskan möta dem i olika vårdsammanhang, exempelvis inom 

cancervården men även när de söker allmän vård. En mastektomi kan leda till 

kroppsförändringar som i sig kan ge både fysiska och psykiska påfrestningar och kan 

påverka kvinnans livskvalitet. Dessa upplevelser är individuella och då många kvinnor 

överlever bröstcancer tror vi att en ökad kunskap om detta kan hjälpa sjuksköterskan att 

ge en bättre vård. En ökad förståelse kan öka möjligheterna för sjuksköterskan att lindra 

lidande och på så sätt öka kvinnornas livskvalitet. Sjuksköterskan kan även ge bättre 
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stöd genom att möta den unika kvinnans specifika behov och hjälpa henne att förstå, 

acceptera samt hantera det som har hänt. 

 

4.0 Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur en mastektomi till följd av bröstcancer 

kan påverka kvinnors livskvalitet. 

 

5.0 Metod 
En systematisk litteraturstudie med induktiv ansats har använts som metod i denna 

uppsats. En systematisk litteraturstudie ska enligt Forsberg och Wengström (2008) utgå 

från en tydlig problemformulering som sedan ska besvaras genom att systematiskt 

identifiera relevant forskning inom valt område. Denna vetenskapliga litteratur ska 

sedan kritiskt värderas och analyseras. Syftet ska vara att skapa en beskrivande 

sammanställning över forskningsområdet för att förstå eller lösa ett specifikt problem. 

Metoden lämpar sig för evidensbaserad hälso- och sjukvård där resultatet kan omsättas 

och tillämpas i klinisk praxis. Den kan även identifiera vilka områden som är i behov av  

mer forskning (Kristensson, 2014). Forsberg och Wengström (2008) rekommenderar att 

en systematisk litteraturstudie bör innehålla både kvalitativa och kvantitativa artiklar för 

att få ett brett resultat. En induktiv ansats användes, vilket innebär att utgå från 

verkligheten och sedan formulera en teori eller hypotes (Polit & Beck, 2012), för att 

beskriva människors subjektiva upplevelse av omvärlden (Forsberg & Wengström, 

2008). 

 

5.1 Inledande litteratursökning 

Inledningsvis utfördes övergripande litteratursökningar genom fritextsökning med 

kombinationer av olika sökord i databaserna Cinahl, PsycINFO och PubMed. Detta för 

att få en uppskattning om det valda området. Databaserna ansågs relevanta då de 

omfattar vetenskaplig forskning inom omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2008). 

Olika sökord identifierades under sökningen men även genom användning av svensk 

MeSH och rådgivning från en av universitetets bibliotekarie, vilket rekommenderas av 

Forsberg och Wengström (2008). 

 

5.2 Inklusionskriterier 

 vetenskapliga artiklar skrivna på engelska 
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 publicerade från år 2011 till 2016 

 vetenskapligt granskade via peer-reviewed eller ulrichweb 

 omfatta kvinnor 

 artiklar endast tillgängliga i fulltext 

 
5.3 Datainsamling 
Den systematiska sökningen genomfördes under tidsperioden 2016.11.01-2016.11.04 i 

databaserna Cinahl, PsycINFO och PubMed. De sökord som identifierades under den 

övergripande litteratursökningen anpassades till specifika ämnesord för varje databas. 

Ämnesord är specifika nyckelord som tilldelas alla artiklar i databasen. De baseras på 

artikelns innehåll och finns i databasens ordlista (Kristensson, 2014). Vid sökningen i 

Cinahl utfördes ämnesordsökning via Cinahl Headings, i PsycINFO via Thesaurus och i 

PubMed användes MeSH-termer. Samtliga sökningar utfördes både med ämnesord och 

fritext. 

 

I sökningen användes de Booelska sökoperatorerna AND och OR, vilka kan begränsa 

eller utöka sökningen. Sökoperanden AND används för att få fram resultat som 

innehåller båda termerna och OR för att termerna ska innefatta antingen eller (Polit och 

Beck, 2012). I databaserna Cinahl och PsycInfo användes ämnesordet Breast 

Neoplasms tillsammans med fritexttermerna “Breast cancer” och “Breast tumor”. Dessa 

kombinerades med ämnesordet Mastectomy tillsammans med fritexttermen “Breast 

Surgery”. Slutligen kombinerades sökningen med ämnesorden Quality Of Life och Life 

experiences tillsammans med “Well-being” och “Experience” som fritext där 

sistnämnda ordet tillämpades med trunkering. Trunkering innebär att ersätta början eller 

slutet av ordet med en asterisk vilket skapar fler variationer av sökordet (Forsberg & 

Wengström, 2008). I PubMed utfördes sökningen i likhet med ovanstående databaser. 

Det som skilde sig åt var att ämnesordet Life experiences ersattes med MeSH-termen 

Life Change Events. Även experience med trunkering som fritext samt well-being 

uteslöts. 

 

Slutligen tillämpades inklusionskriterierna genom att välja dessa sökalternativ i varje 

databas. Artiklar som inte var tillgängliga i fulltext valdes bort manuellt. I Cinahl och 

PsycINFO valdes peer-review vilket innebär att artiklarna har genomgått en granskning 

innan publicering i vetenskapliga tidsskrifter (Kristensson, 2014). Databasen PubMed 
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saknar denna funktion och därför har valda artiklar ur denna kontrollerats genom 

Ulrichweb vilket kan ge uppgifter om en artikel är vetenskapligt granskad eller inte. 

 

Samtliga databassökningar återfinns i bilaga 1. 

 

5.4 Urval 
Urvalet av artiklarna skedde i olika steg och en första sortering utifrån titlar 

genomfördes. Sökresultatet gav 629 titlar och samtliga lästes var för sig. Dessa 

jämfördes sedan tillsammans och diskuterades för att få fram ett gemensamt beslut. De 

titlar som ansågs vara relevanta gentemot syftet valdes ut för att sedan läsas i abstrakt. 

Totalt lästes 316 abstrakt, även här var för sig för att sedan jämföra och diskutera valet 

av artiklar. Detta tillvägagångssätt innebär triangulering (Polit & Beck, 2012). Totalt 

resulterades det i 30 artiklar och samtliga lästes i fulltext av båda författarna. Detta för 

att avgöra om de var kompatibla med studiens syfte, vilket förespråkas av Forsberg och 

Wengström (2008). Efter en diskussion sinsemellan valdes totalt 17 relevanta artiklar, 

både med kvantitativ och kvalitativ ansats. 

 

5.5 Kvalitetsgranskning 
För att kritiskt bedöma kvaliteten på artiklarna utfördes en kvalitetsgranskning. Enligt 

Forsberg och Wengström (2008) är studiens värde beroende av hur väl artiklarna 

värderas. Granskningen ger en möjlighet att avgöra om de är etiskt försvarsbara eller 

inte, om resultaten är giltiga samt minska risken för systematiska fel. Forsberg och 

Wengströms (2008) granskningsmallar för kvantitativa respektive kvalitativa artiklar 

modifierades, genom att välja bort eller lägga ihop vissa frågor. En fråga angående 

etiskt godkännande tillfördes i respektive mall, då detta ansågs som betydelsefullt för 

kvaliteten. För att underlätta granskningen genomfördes bedömningen med hjälp av ett 

poängsystem. Varje ja på tillhörande fråga gav ett poäng och summan av antal poäng 

resulterade sedan i låg, medel eller hög kvalitet (bilaga 3 & 4). Artiklar med så hög 

kvalitet som möjligt ska inkluderas i resultatet (Forsberg & Wengström, 2008) och 

därför valdes endast artiklar med medel och hög kvalitet. Kvalitetsgranskningen 

genomfördes först individuellt för att därefter gemensamt diskuteras för varje enskild 

artikel. 

 

En artikel (Andrzejczak, Markocka-Mączka & Lewandowski, 2013) bedömdes ha låg 

kvalitet då det fanns brister vid beskrivet urval, analys samt gällande validitet och 
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reliabilitet och exkluderades. Två andra artiklar (Hadi, Soltanipour & Talei, 2012; Shin 

et al., 2016) exkluderades trots tillräcklig poäng då de inte hade etiskt godkännande 

eller resonemang.  Slutligen inkluderades 14 artiklar, varav tre stycken med kvalitativ 

ansats och 11 stycken med kvantitativ ansats. 10 av dessa artiklar bedömdes till hög 

kvalitet och fyra studier bedömdes ha medel kvalitet. 

 

En fullständig artikelmatris av samtliga artiklar återfinns i bilaga 2. 

 

5.6 Analys 

En manifest innehållsanalys innebär att strukturerat gå igenom samtliga artiklar för att 

urskilja mönster och identifiera olika kategorier och sammanställa samtliga artiklars 

resultat till en ny helhet (Forsberg & Wengström, 2008). För att de kvantitativa 

artiklarna skulle kunna analyseras tillsammans med det kvalitativa omvandlades de till 

text, vilket stödjs av Polit och Beck (2012). 

 

Vid första steget i analysprocessen lästes alla relevanta artiklar av författarna var för sig 

för att få en uppfattning om artiklarnas innehåll som helhet. I andra steget identifierades 

meningsbärande enheter ur texten. Under hela denna process jämfördes dessa med 

studiens syfte. Enheterna togs ut var för sig för att sedan diskuteras gemensamt. Dessa 

kondenserades till mindre och mer omfattande meningsenheter som översattes till 

svenska. Därefter tilldelades varje kondenserad meningsenhet en representativ kod vilka 

sammanfattade den meningsbärande enheten. De lästes sedan igenom grundligt för att 

hitta likheter och skillnader. I processens tredje steg fördes liknande koder samman till 

olika kategorier. Varje kategori lästes sedan igenom noggrant för att säkerhetsställa att 

dess meningsenheter var relevanta som tillhörande innehåll. Kategorierna 

representerade varje kategoris innehåll och därefter kontrollerades varje kategori med 

den ursprungliga helheten. Exempel från analysprocessen visas i tabell 1. 

 

5.7 Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer för god forskningssed eftersträvas i studien och 

innebär att förvrängning och plagiat inte får förekomma. Vid urvalet, granskningen och 

analysen har författarnas förförståelse försökts sättas i parentes. Förförståelse omfattar 

tidigare kunskap och erfarenheter inom forskningsområdet (Forsberg & Wengström, 

2008). För att försöka undvika att denna påverkar studien diskuterades tidigare 

erfarenheter gentemot varandra inom det valda ämnet. Det anses oetiskt att endast 
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använda de studier som stödjer forskarens egen åsikt och därför har författarna redovisat 

forskning som ansågs vara relaterat till studiens syfte. De studier som är inkluderade i 

litteraturstudien har fått godkännande från etisk kommitté eller innehåller etiska 

överväganden, vilket stödjs av Forsberg och Wengström (2008). 

 

Tabell 1. Analysprocess. 

Artikel Kondenserad meningsenhet Kod Underkategori Huvudkategori 

13 Uppskattning av sitt utseende var 

sämre hos kvinnor med mastektomi. 

Gav dem mer ångest och depression. 

Utseendets 

betydelse 

En negativ 

kroppsuppfattning 

Inverkan av det 

kosmetiska 

resultatet 

1 De yngre kvinnor som genomgått 

mastektomi upplevde en sämre 

kroppsuppfattning, vilket i sig 

påverkar livskvaliteten. Där symtom 

som smärta, ängslighet samt 

depression var faktorer som 

påverkade detta. 

Förändrad 

kroppsbild 

2 Kroppsuppfattningen och 

livskvaliteten upplevs sämre hos de 

med genomförd mastektomi i 

jämförelse med de som gjort 

bröstbevarande kirurgi. 

Relation till 

kroppen 

14 De som genomgick mastektomi 

hade sämre kroppsuppfattning än de 

som var friska. 

Sämre 

kroppsuppfattning 

11 Problem med kroppsuppfattning 

återfinns hos de som genomgått 

mastektomi. Även försämrad 

självkänsla och självförtroende. De 

hade också mer sexuella problem. 

Sämre självkänsla 

 

6.0 Resultat 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur en mastektomi till följd av bröstcancer 

kan påverka kvinnors livskvalitet. Efter den genomgångna innehållsanalysen 

identifierades fyra olika huvudkategorier: Operationens fysiska och psykiska 

konsekvenser, Förändrade relationer, Inverkan av det kosmetiska resultatet samt 

Acceptansens betydelse. Den tredje kategorin har tre tillhörande underkategorier: En 
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negativ kroppsuppfattning, Bröstförlust påverkar kvinnligheten och Sexualiteten 

påverkas. 

 

6.1 Operationens fysiska och psykiska konsekvenser 

De kvinnor som genomgått en mastektomi upplevde sämre livskvalitet första månaden 

efter operation vilket inte förbättrades efter tre månader (Cheng et al., 2011). 

Livskvaliteten försämrades då den allmänna hälsan upplevdes som låg (Cortés-Flores et 

al., 2014). Majoriteten av kvinnorna upplevde symtom gällande armens tillstånd och 

funktion som sämre (Sun, Kim, Heo, Kim, Hwang, Yom & Kang, 2013; Kamińska et 

al., 2015) och en del hade även försämrad axelfunktion med tillhörande domningar 

(Cheng et al., 2011). Livskvaliteten påverkades även av cancerns stadie, ju mer 

framskriden desto sämre livskvalitet (Tirgari, Iranmenesh, Fazel & Kalantarri, 2012; 

Cheng et al., 2011). Tankar och känslor kring framtiden skapade rädsla och oro över om 

cancern skulle återkomma eller sprida sig samt om mastektomin hade avlägsnat cancern 

helt. Tveksamheter kring valet av bröstrekonstruktion uppstod även då de var rädda att 

den eventuellt kunde gömma återkommande cancer (Drageset, Lindstrøm & Underlid, 

2016). Flera kvinnor mådde sämre emotionellt efter mastektomin. Operationens 

komplikationer kunde leda till ängslighet, depression, fatigue, aggression, förvirring 

samt påverka den mentala kraften och styrkan. Vissa upplevde även ett sämre 

självförtroende (Kamińska et al., 2015; Cheng et al., 2011; Tirgari et al., 2012). 

 

6.2 Förändrade relationer 

Kvinnor som genomgått en mastektomi upplevde en sämre förmåga att skapa relationer 

till andra (Metcalfe et al., 2015). Den sociala förmågan, att kunna socialisera sig med 

andra blev sämre vilket påverkade deras livskvalitet (Sun et al., 2013). Oro avseende 

nära relationer förekom liksom många funderingar kring deras familj och om deras 

livspartner skulle bry sig om resultatet av den förändrade kroppen (Freysteinson, 

Deutsch, Lewis, Sisk, Wuest, & Cesario, 2012). För vissa kvinnor sågs en skillnad på 

livskvaliteten utifrån civilstatus där de som hade en partner upplevde sig ha en mer 

negativ kroppsuppfattning än de som inte hade det (Kamińska et al., 2015). En del 

kvinnor undrade också hur deras partner skulle känna ifall deras sexliv skulle bli 

påverkat (Freysteinson et al.,  2012). 

 

Kvinnorna ansåg familj och nära relationer som viktigare efter en mastektomi och de 

ville vara nära sina familjemedlemmar. Allt ansågs som mer betydelsefullt om familjen 
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fanns närvarande. Om kvinnorna hade bra relationer både privat och arbetsrelaterat 

liksom stöd från vårdpersonal ökade livskvaliteten (Drageset et al., 2016). Förmågan att 

skapa relationer med andra kunde förbättras med tiden efter operation (Metcalfe et al., 

2015). 

 

6.3 Inverkan av det kosmetiska resultatet 
Många kvinnor var missnöjda med det kosmetiska resultatet efter operationen (Cortés-

Flores et al., 2014; Freysteinson et al.,  2012; Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 2011). 

En del upplevde det som fult eller att de såg hemska ut (Freysteinson et al., 2012; 

Fallbjörk et al., 2011). Andra upplevde ärret och amputationen som en konstant och 

smärtsam påminnelse av bröstcancern (Fallbjörk et al., 2011). Alla kvinnor kände att en 

del av kroppen inte längre passade in. Det förlorade bröstet ledde till ett nytt sätt att se 

på sig själv vilket blev en smärtsam upptäckt. Det upplevdes inte bara som ett 

borttagande av den sjuka delen (Freysteinson et al., 2012). 

 

Kvinnorna upplevde det svårt att se området efter operationen och därför undvek de 

speglar på grund av rädsla för det kosmetiska resultatet (Freysteinson et al., 2012). De 

kände inte igen sig själva längre (Fallbjörk et al., 2011) och ville därmed dölja eller 

rekonstruera området efter mastektomin (Freysteinson et al., 2012). Detta skapade 

blandade känslor såsom sorg, ledsamhet, smärta och frustration men också ilska, att 

känna sig äcklad, ovärdig, och rädd. Trots detta kunde känslan av lycka uppstå hos en 

del kvinnor, framförallt på grund av att cancern var borta. När kvinnorna inte gillade det 

de såg skapades ett lidande (Freysteinson et al., 2012; Fallbjörk et al., 2011) men detta 

var något som kändes lättare med tiden (Freysteinson et al., 2012). En 

bröstrekonstruktion gav mer missnöje med det kosmetiska resultatet än de som endast 

genomgick en mastektomi genom att det nya bröstet inte liknade deras tidigare bröst 

(Cortés-Flores et al., 2014). 

 

6.3.1 En negativ kroppsuppfattning 

En mastektomi gav upphov till en negativ kroppsuppfattning (Salonen, Tarkka, 

Kellokumpu-Lehtinen, Koivisto, Åstedt-kurki & Kaunonen, 2011; Aerts, Christiaens, 

Enzlin, Neven & Amant, 2014; Rosenberg et al., 2013). Symtom som smärta, ängslighet 

och depression var faktorer som påverkade detta (Rosenberg et al., 2013). De som 

upplevde en dålig kroppsuppfattning upplevde även sämre livskvalitet (Salonen et al., 
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2011; Rosenberg et al., 2013). Låg nivå av självkänsla och självförtroende bidrog till en 

negativ kroppsuppfattning (Sun et al., 2013) och de som upplevde sitt utseende 

försämrat upplevde även känslor som ångest och depression (Kamińska et al., 2015). 

Kvinnorna med sämre kroppsuppfattning hade mer sexuella problem (Sun et al., 2013). 

 

6.3.2 Bröstförlust påverkar kvinnligheten 

Många upplevde att deras kvinnlighet var borttagen när bröstet opererades bort 

(Fallbjörk et al., 2011; Freysteinson et al., 2012). Vissa kvinnor kände att deras 

kvinnlighet var ifrågasatt då det förlorade bröstet ledde till att de endast upplevde sig 

som hälften kvinna. När kvinnorna förlorade ett bröst förlorade de även sig själva 

(Fallbjörk et al., 2011). Kvinnorna fick många oroande tankar angående vad andra 

personer skulle tänka när de såg att ett bröst saknades. Därför var de väldigt noga med 

val av kläder som inte visade detta (Freysteinson et al., 2012). Vissa kände sig även 

mindre attraktiva och ville inte blotta sig inför en annan människa (Fallbjörk et al., 

2011). 

 

6.3.3 Sexualiteten påverkas 

Kvinnor var mindre sexuellt aktiva i jämförelse med innan operationen (Aerts et al., 

2014; Fallbjörk, Rasmussen, Karlsson & Salander, 2013; Manganiello, Hoga, Reberte, 

Miranda & Rocha, 2011). Den sexuella funktionen upplevdes sämre på grund av att de 

hade problem gällande lust, upphetsning och att uppnå orgasm vilket ledde till mindre 

sexuell njutning och tillfredsställelse (Aerts et al., 2014; Cortés-Flores et al., 2014; 

Manganiello et al., 2011). En nedsatt sexuell funktion ledde till sämre livskvalitet 

(Salonen et al., 2011). Några ville inte ha samlag på grund av mastektomin då dess 

eventuella fysiska och emotionella begränsningar kunde påverka sexlivet negativt 

(Manganiello et al., 2011). En del upplevde sig mindre attraktiva, vilket ledde till 

obekvämlighet vid sexuell aktivitet (Fallbjörk et al., 2013; Fallbjörk et al., 2011). De 

kvinnor som fick stöd från sin sjuksköterska efter mastektomin upplevde att de lättare 

kunde genomföra ett samlag med sin partner efteråt (Salonen et al., 2011). De som 

genomgått en mastektomi med tillhörande bröstrekonstruktion upplevde ett bättre sexliv 

(Manganiello et al.,  2011). 

 

6.4  Acceptansens betydelse 

En bröstförlust innebar en stor sorgprocess för en del kvinnor och var svår att acceptera 

då en del av kvinnligheten försvann (Drageset et al., 2016). Andra kvinnor ansåg 
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däremot att livet i sig var mer betydelsefullt än kvinnligheten och upplevelsen av 

perfektion var inte betydelsefull (Fallbjörk et al., 2011). En del kvinnor accepterade att 

bröstet var borta och kände att det inte var av så stor vikt (Drageset et al., 2016). Andra 

upplevde inte det förlorade bröstet som ett problem då de hanterade förlusten enklare 

ifall det identifierades som en sjuk del av kroppen (Fallbjörk et al., 2011). Ersätta 

bröstförlusten med en rekonstruktion ledde inte alltid till bättre livskvalitet och kunde 

därför inte hjälpa kvinnorna att lättare acceptera situationen (Metcalfe et al., 2015). En 

del kvinnor ansåg att bröstet hade förlorat sin mest självklara funktion, som att amma 

sitt barn. De kände därför att de inte längre behövde det och värderade förlusten inte av 

så stor betydelse (Fallbjörk et al., 2011). 

 

7.0 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 
Trovärdighetsbegreppet används som kvalitetskriterium vid kvalitativ metod vilket 

avser hållbarhet och omfattar tillförlitlighet, överförbarhet, verifierbarhet samt giltighet. 

Tillförlitlighet gäller resultatets sanning, om dess tolkningar är grundade i materialet 

och inte utifrån författarnas förförståelse. Överförbarhet berör i vilken omfattning 

resultaten kan tillämpas i andra sammanhang. Verifierbarhet omfattar i vilken 

utsträckning resultatets tolkningar är baserade på ett hållbart material och giltighet berör 

om resultatet kan upprepas under samma kontext. De kvalitetskriterier som används vid 

kvantitativ metod är validitet och reliabilitet. Validitet innebär i vilken utsträckning de 

slutsatser som är tagna är korrekta och väl underbyggda. Om mätinstrumenten mäter det 

som avses mätas. Reliabilitet omfattar överensstämmelsen mellan mätningar med 

samma mätinstrument vid olika tillfällen (Polit & Beck, 2012). 

 

Trots att studien har övervägande artiklar med kvantitativ ansats diskuteras metodens 

kvalitet gentemot trovärdighetsbegreppet och dess omfattning. Detta för att de 

kvantitativa artiklarna omvandlades till text för att analyseras tillsammans med de 

kvalitativa. Även för att trovärdighetens fyra kriterier utgör paralleller för validitet och 

reliabilitet (Polit & Beck, 2012). 

 

7.1.1 Metod 

En systematisk litteraturstudie innebär ett strategiskt arbetssätt vilket ökar kvaliteten 

som i sin tur ökar tillförlitligheten. Metoden har därför ett högt vetenskapligt bevisvärde 

(Forsberg & Wengström, 2012) vilket ger en styrka med vald metod. Det kan också 
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innebära en svaghet genom att studien är en sammanställning av olika orginalartiklar, 

vilket resulterar i att studien är en sekundärkälla då författarna beskriver det som andra 

redan har undersökt. Denna sammanställning innebär andrahandsinformation vilket 

kräver att läsaren ska vara källkritisk (Kristensson, 2014).  

 

Denna studie inkluderar artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Detta ger ett 

mer omfattande resultat av det som undersöks genom att både variation och en djupare 

beskrivning av patienters upplevelser ingår, vilket ökar tillförlitligheten. En väl 

beskriven metod steg för steg har eftersträvats så att läsaren ska kunna upprepa 

tillvägagångssättet och få fram ett liknande resultat. En tillräcklig beskrivning av hela 

metoden krävs enligt Polit och Beck (2012) för att läsaren själv ska kunna göra en 

rimlighetsbedömning om resultatet kan tillämpas till andra kontexter, vilket stärker 

överförbarheten. Resultatets överförbarhet bedöms helt utifrån varje enskild läsare. 

 

7.1.2 Inledande litteratursökning 

De övergripande litteratursökningarna gav en uppfattning om områdets omfattning och 

innehåll. De bidrog även till användbara sökord för kommande databassökning vilket 

enligt Kristensson (2014) krävs för en bra sökstrategi. Detta anses som en styrka då 

författarna kunde sätta sig in i området ordentligt och på så sätt få fram väl valda 

inklusionskriterier inför datainsamlingen. 

 

7.1.3 Inklusionkriterier 

Inklusionskriterierna som användes utgick från studiens syfte samt databasernas 

möjligheter och användes för att specificera sökningen (Kristensson, 2014). 

Sökningarna för litteraturstudien avgränsades till en början till de språk som författarna 

bemästrar, vilket förespråkas av Kristensson (2014). Artiklar som var publicerade på 

både svenska och engelska inkluderades men det visade sig att det inte förekom några 

artiklar inom det svenska språket och detta kriterium valdes bort. Denna begränsning 

kan ha bidragit till att fler relevanta artiklar på andra språk förbisetts, vilket kunde givit 

ett mer varierat resultat. Även tidsramen korrigerades då en avgränsning först utfördes 

på tio år men efter ett stort antal träffar minskades den till de senaste fem åren. Vald 

tidsperiod bör eftersträva så aktuella studier som möjligt utan att frånsäga sig artiklar 

med hög kvalitet (Kristensson, 2014). Tidsperioden anses därför öka tillförlitligheten.  

Genom att begränsa sin sökning kan relevanta artiklar förbises vilket kan ses som en 

svaghet.   
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Endast artiklar som omfattade kvinnor inkluderades i studien då bröstcancer är en av de 

vanligaste cancerformerna bland kvinnor i Sverige (Sköld Nilsson, 2010). Till en början 

diskuterades ett inklusionskriterium inom en specifik åldersintervall, men författarna 

avstod från detta då en bredare bild över de kvinnor som genomgått en mastektomi 

önskades. I de databaser där möjligheten fanns valdes peer-review och artiklar funna i 

databasen PubMed kontrollerades genom Ulrichweb. Detta ökar studiens trovärdighet 

och tillförlitlighet. 

 

7.1.4 Datainsamling 

Databassökningarna gjordes både med ämnesord och fritext. Användning av ämnesord 

underlättar sökningen på så sätt att den blir mer specifik och fritext ökar sökningens 

känslighet genom att ge fler sökträffar (Kristensson, 2014). Skulle sökningen däremot 

inte kombineras med fritext kunde det resulterat i att fler relevanta artiklar riskerade att 

förbises. En sökstrategi som har denna kombination ökar chanserna för att inte missa 

relevanta artiklar (Kristensson, 2014), därför stärks tillförlitligheten. Samtidigt kan en 

fritextsökning enligt Kristensson (2014) ge artiklar som är irrelevanta, vilket kan vara 

en svaghet. I databasen PubMed uteslöts “experience” med trunkering som fritext samt 

well-being då det gav för många sökträffar. Detta kan ses som en svaghet då det kan ha 

lett till att relevanta artiklar har missats. Fritexttermen “breast surgery” gav troligen en 

del irrelevanta artiklar i sökningen, då andra typer av bröstkirurgi framkom. Detta 

valdes för att inte missa relevanta artiklar då mastektomi kunde ingå under denna term. 

Genomföra databassökningen med närliggande begrepp som detta rekommenderas av 

Kristensson (2014). Ämnesordet Mastectomy kunde tillämpats som fritext med 

trunkering för att få en bredare sökning inom just denna typ av kirurgi. Om den 

slutgiltiga sökningen hade kompletterats med dessa kombinationer kanske det hade givit 

ett resultat som gav fler artiklar med kvalitativ ansats, vilket hade bidragit med ett mer 

djup i resultatet. Kvalitativa artiklar som utgångspunkt kan ge bättre förståelse om 

lidandets innebörd (Friberg, 2012). Detta genomfördes inte då det upptäcktes sent i 

arbetets gång vilket försvagar tillförlitligheten.  

 

Vid sökningen i databaserna hittades ett fåtal artiklar som inte var tillgängliga i fulltext 

men som var intressanta utifrån lästa abstrakt. Då det inte rörde många artiklar sparades 

tillhörande doi-nummer ifall det fanns ett behov av dem men då den slutgiltiga 
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datainsamlingen gav tillräckligt många artiklar valdes dessa bort. Detta kan ses som en 

svaghet då risken ökar för att ha valt bort relevanta artiklar. Databasen PsycINFO gav 

många dubbletter vilket resulterade i endast två unika artiklar, men då PubMed sedan 

gav flera nya artiklar till datainsamlingen ansågs PsycINFOs fåtal artiklar inte som ett 

problem. Hade inte denna sökning givit tillräckligt med artiklar diskuterade författarna 

att möjligtvis använda ännu en databas. Det fördes även en diskussion om att andra 

databaser kunde ha givit en möjlighet till fler relevanta artiklar som exempelvis 

SWEMED+ och CancerLit som täcker studier inom vårdforskning samt cancervård. 

Även om datainsamlingen innehåller vissa svagheter resonerar författarna att det 

material som samlats in var tillräckligt för att gå vidare till urvalet. Alla artiklar som 

valdes var relevanta gentemot syftet och antalet ansågs därför ge tillräckligt med 

information till resultatet. Denna del i metoden är även väl beskriven dels när den 

utfördes samt vilka sökord som använts och hur dessa tillämpades i både text och tabell. 

En väl beskrivning gör att en oberoende person kan genomföra sökningen, vilket 

förespråkas av Kristensson (2014). Detta styrker litteraturstudiens överförbarhet, 

giltighet och tillförlitlighet. 

 
7.1.5 Urval 

Urvalet av artiklarna skedde med triangulering, vilket förespråkas av Polit och Beck 

(2012) och stärker resultatet. Detta tillvägagångssätt minskar risken för att 

förförståelsen ska återspeglas och bidrar till att tillförlitligheten stärks. Genom att inte 

låta förförståelsen påverka valet av artiklar består urvalet av artiklar som är 

representativa med syftet och inte artiklar som endast förespråkar författarnas egen 

åsikt. Däremot kan förfarandet öka risken för att relevanta artiklar väljs bort då läsning 

av endast titlar och abstrakt inte framför artikelns fulla budskap. 

 
7.1.6 Kvalitetsgranskning 

Granskningsmallarna gav en likvärdig bedömning av samtliga artiklar vilket kan ses 

som en styrka då författarna uppfattade mallarnas frågor enhetligt. Däremot kan en 

svaghet med detta lyftas då författarnas egna subjektiva bedömning kan ha påverkat 

granskningen. Modifieringen som utfördes av granskningsmallarna kan ha lett till att 

något som är betydelsefullt för kvaliteten kan ha missats, vilket kan ses som en svaghet. 

Däremot har författarna valt att använda det som Forsberg och Wengström (2008) 

rekommenderar att en kvalitetsbedömning bör omfatta. Såsom syfte, frågeställningar, 

design, urval, mätinstrument, analys och resultatets tolkning, vilket stärker 

veriferbarheten. Artiklar med låg kvalitet exluderades och de med hög och medel 
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kvalitet inkluderades i studien, vilket stärker trovärdigheten. Genom användning av 

granskningsmallar sker granskningen av artiklarna systematiskt (Forsberg & 

Wengström, 2008) som stärker tillförlitligheten. 

 
7.1.7 Analys 

Under analysprocessen tillämpades triangulering. Meningsbärande enheter, koder och 

kategorier jämfördes hela tiden med artiklarna i fulltext samt med studiens syfte. Detta 

tillvägagångssätt, att gå mellan delar till helhet stärker tillförlitligheten och 

veriferbarheten. Överförbarheten styrks genom att en väl beskriven analysprocess har 

eftersträvats. Författarna upplevde svårigheter vid analysen framförallt vid 

namnsättning av koder och kategorier. Detta ledde till att de meningsbärande enheterna 

lästes igenom flera gånger för att verkligen ta reda på vad texten utsäger. Vid 

kategoriseringen förekom två koder som gav osäkerhet över vart de passade in. Även 

detta blev tydligare efter att författarna gick tillbaka till respektive artikel. 

Förförståelsen har även diskuterats gemensamt inför studien för att lättare försöka sätta 

den i parentes. Dessa reflektioner kan ha lett till att förförståelsen inte återspeglas i 

analysprocessen. Trots försök till att undvika detta ska det inte helt uteslutas att den kan 

ha haft en påverkan, vilket förespråkas av Polit och Beck (2012).  

 

Majoriteten av artiklarna hade kvantitativ ansats vilka omvandlades till text. 

Omvandlingen från tabeller och diagram kan ha lett till eventuella missar eller 

tolkningar som i sin tur kan ha påverkat resultatet, vilket kan ses som en svaghet. 

Samtliga artiklar var skrivna på engelska och då språket inte är författarnas modersmål 

kan översättningen till svenska haft vissa brister. När osäkerhet angående språket 

uppstod tillämpades olika uppslagsverk och en diskussion fördes sinsemellan för att 

komma fram till en trovärdig och gemensam betydelse. Även om båda författarna har en 

god förmåga att läsa det engelska språket kan detta påverkat studiens resultat och ses 

därför som en svaghet.  

 

Litteraturstudiens resultat består av artiklar vars studier är utförda i olika länder och 

även olika författare vilket leder till variation och är därmed en styrka. Dock kan det 

även ses som en svaghet då länderna har olika kulturer som författarna inte är bekanta 

med och vet därför inte hur detta kan påverka kvinnors upplevelser av livskvalitet. Flera 

kvantitativa artiklar har använt sig av samma mätinstrument vid bland annat skattning 

av livskvalitet. Detta ökar överförbarheten samt tillförlitligheten i studien. Kvinnornas 
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synsätt på livskvaliteten efter en mastektomi kan även skilja sig åt, då denna upplevelse 

är individuell. Genom användning av samma mätinstrument blir mätningen av 

livskvalitet likvärdig trots detta, vilket även kan vara en styrka. En tydligt beskrivning 

av analysprocessen i form av tabell ökar även tillförlitligheten (Kristensson, 2014).  

 

Författarnas kunskaper i att utföra litteraturstudier bör även lyftas då den var begränsad 

till en början. En bred kunskap har erhållits under arbetets gång framförallt gällande 

strategier inom databassökningar och genomförandet av analys från både handledare 

och bibliotekarie men även kurskamrater. Slutligen bör författarnas tillvägagångssätt 

lyftas där båda under hela processen har varit delaktiga samt fört diskussion vid 

oenighet för att uppnå ömsesidig förståelse vilket stärker studiens trovärdighet och 

giltighet. 

 

7.1.8 Forskningsetiska överväganden 

Plagiat och förvrängning har undvikits genom att eftersträva riktlinjer för god 

forskningssed. Detta genom att referera till andras utsagor samt hållt oss till artiklarnas 

innehåll, vilket är en styrka. Artiklarna stödjer inte heller enbart författarnas egen åsikt 

genom att artiklar som endast förespråkade studiens syfte användes, vilket stärker 

studiens tillförlitlighet. Förförståelsen har försökts sättas i parentes vilket är en styrka 

dock kan denna tillämpning inte utesluta att förförståelsen återspeglas i litteraturstudien. 

Endast artiklar som har ett etiskt godkännande eller innehåller etiska överväganden har 

inkluderats. Detta för att ge respekt för den enskilda människan och dess värde, vilket 

kan ses som en styrka.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Analysen resulterade i fyra huvudkategorier: Operationens fysiska och psykiska 

konsekvenser, Förändrade relationer, Inverkan av det kosmetiska resultatet samt 

Acceptansens betydelse. Varav den tredje kategorin har tre underkategorier: En negativ 

kroppsuppfattning, Bröstförlusten påverkar kvinnligheten och Sexualiteten påverkas. 

 

Kvinnor som genomgår en mastektomi får en försämrad livskvalitet på grund av 

följderna av operationen. Inte bara de fysiska symtomen såsom nedsatt armfunktion 

utan även psykiska konsekvenser gör att kvinnor upplever en försämrad livskvalitet. 

Majoriteten av kvinnorna upplever att bröstförlusten har en inverkan på både som 

person och som kvinna. Det påverkar deras relationer, ger minskad upplevd femininitet 
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samt en förändrad kroppsuppfattning och minskad sexualitet. Dessa upplevelser ger 

upphov till en rad olika känslor som sedan påverkar livskvaliteten negativt.  

 

Hur mastektomin påverkar kvinnors livskvalitet kan relateras och förstås mot bakgrund 

av Katie Erikssons (1994) lidandeteori med fokus på livslidande. Livslidande är det 

lidande som upplevs i det egna unika livet och kan innebära hot mot dess existens men 

även minskad möjlighet att fullfölja sociala uppgifter. Kvinnor som genomgår en 

mastektomi upplever ett lidande när de ser sig själva efter en mastektomi och 

förlorandet av ett bröst är en stor omställning. Livskvaliteten kan försämras på grund av 

minskad femininitet, förändrad kroppsuppfattning och försämrad sexualitet. Författarna 

som i resultatdiskussion avser författarna till denna uppsats menar att detta är relaterat 

till livslidande då kvinnornas försämrade relation till sig själva skapar ett lidande. Deras 

unika liv är inte längre densamma och deras vilja att befinna sig i sociala sammanhang 

begränsas på grund av deras förändrade kroppsbild. Eriksson (1994) menar att en 

ofrivillig förändring av människans livssituation strider mot det naturliga och det kan ta 

tid att finna ett nytt meningssammanhang. En allvarlig sjukdom som denna gör att 

kvinnan kastas in i ett nytt liv och en ny livssituation. Det sker genom att hon måste 

konfronteras med det nya lidande som diagnosen innebär. Ett lidande som omfattar 

livets alla utsträckningar (Arman, 2003).  

 

Resultatet visar att upplevelsen av att förlora ett bröst har en stor inverkan på 

kvinnornas livskvalitet. Inverkan av det kosmetiska resultatet med dess tillhörande 

underkategorier anser författarna som relevant kunskap för sjuksköterskor, då en 

försämrad livskvalitet kan skapa ett lidande för kvinnan. Känslan av livskvalitet kan 

höjas genom en god självkänsla och sexualitet samt genom att ha goda relationer och ett 

ömsesidigt förhållande till en annan människa (Rustøen, 2003). En ökad kunskap om 

detta kan hjälpa sjuksköterskor att ge det stöd som kvinnorna behöver för att uppnå 

bättre livskvalitet och på så sätt lindra deras lidande. 

 

Missnöjet med det kosmetiska resultatet kan ge ett livslidande genom att det ständigt 

ger en påminnelse om cancern samt att det förändrar kvinnornas syn på sig själva. De 

vill inte visa området efter mastektomin. När kvinnorna inte längre känner igen sig 

själva och när en del av deras kropp inte längre känns som deras kan enligt författarna 

skapa ett lidande. En människa som upplevt sig som hel kan plötsligt känna att 

identiteten blir förstörd (Eriksson, 1994). Om känslan av att inte passa in uppstår, kan 
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kvinnorna hålla sig tillbaka vilket anses kan påverka det sociala livet. Det kan även 

påverka deras mål och tankar kring meningen med livet. De kan känna att de inte passar 

in i något sammanhang och kämpar med att anpassa sig till sitt förändrade utseende. 

Författarna anser även att detta kan skapa förutsättningar för kvinnorna att lära känna 

sig själva och på så sätt kanske lära sig acceptera situationen och gå vidare. Känna sig 

utomstående innefattar ett lidande men ger på lång sikt även en möjlighet till personlig 

utveckling (Klaeson, Sandell & Berterö, 2011). Det kosmetiska resultatet kan leda till 

en negativ kroppsuppfattning som i sig kan skapa ångest och depression. Ett missnöje 

med det kosmetiska resultatet kan även anses leda till en ökad risk att utveckla psykisk 

ohälsa. Risken för att utveckla depression ökar ifall kvinnan tidigare har lidit av psykisk 

ohälsa eller har ett bristande socialt nätverk (Bergh et al., 2007). 

 

Bröstförlusten innebär att förlora en del av kvinnligheten, vilket gör att kvinnorna 

upplever sig mindre attraktiva och inte vill visa sig för någon annan. Författarna tror att 

bröstförlusten i sig ger upphov till känslor som påverkar kvinnans femininitet genom att 

försämra upplevelsen av att vara kvinna eftersom bröstet kan representera 

kvinnligheten. Bröstet är en symbol för det som är absolut feminint (Gjertsen, 2003). 

Kvinnor känner sig okvinnliga beroende på den förändrade kroppsuppfattningen och 

inte direkt på bröstförlusten (Klaeson et al., 2011). Utifrån detta kan upplevelsen om hur 

bröstförlusten påverkar kvinnligheten betraktas som individuell. Kvinnligheten kan ses 

som ett värde men även som en uppgift i livet och den förlorade kvinnligheten kan vara 

en förlorad del i det unika livet. Uppleva en saknad av detta kan anses skapa ett lidande 

för några av kvinnorna. En upplevelse av att sakna ett värde eller en uppgift i livet kan 

leda till att människan tillslut befinner sig i en hopplös situation och inte längre orkar 

(Eriksson, 1994). 

 

Även sexualiteten förändras efter en mastektomi då dess konsekvenser kan påverka 

sexlivet negativt, vilket leder till obekvämlighet vid sexuell aktivitet. Samtidigt 

beskriver Klaeson et al. (2011) att den sexuella lusten fortfarande är möjlig att 

åstadkomma men att det krävs mer tid och mental förberedelse men ibland så går det 

bara inte. Detta leder till att kvinnorna upplever en oengagerad roll som är svår att 

hantera. Vara mindre sexuellt aktiv på grund av bröstförlusten kan enligt författarna 

skapa ett lidande eftersom en intim relation kan ha en positiv inverkan på både kvinnan 

själv och partnern. Om kvinnan inte känner sig sensuell och tillräcklig som kvinna kan 

hon känna sig misslyckad i att tillfredsställa sig själv och en annan människa. 
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Kvinnornas minskade sexuella attraktion kan ge en negativ effekt på hur de ser på sig 

själva som kvinna. Förlusten av lust anses som stor och kvinnorna längtar efter den 

kvinnan de en gång var (Klaeson et al., 2011). Om kvinnan mister lusten att vilja ha 

samlag kan hon även mista möjligheten att skaffa barn, vilket även kan leda till att hon 

ser ner på sig själv både som person och som kvinna.  

 

Kvinnornas lidande berör hela deras existens och värderingar. Upplevelsen av 

sjukdomen inverkar på allt i kvinnornas liv, både dem själva och deras relationer. I 

lidandet är kvinnorna beroende av andra och närstående såväl som vårdpersonal 

(Arman, 2003). En del av kvinnorna kan anses ha ett behov av att dela med sig av sitt 

lidande med andra i sin omgivning. Samtidigt tror författarna att andra eventuellt vill 

hantera situationen i tysthet genom att de inte vill dela med sig och påverka någon 

annan. Som sjuksköterska gäller det därför att inte bara uppmärksamma de som 

uttrycker sitt behov av stöd utan se de kvinnor som är tysta.  

 

En del kvinnor undrar hur deras partner ska känna ifall sexlivet blir påverkat. 

Författarna anser att detta kan skapa oro och rädsla över att partnern ska lämna dem 

eller se på dem på ett annat sätt. En del kvinnor upplever osäkerhet i att inte kunna leva 

upp till det som kan förväntas i ett förhållande. De är både rädda för att bli lämnade och 

för att bryta upp förhållandet då de känner sig mindre attraktiva (Klaeson et al., 2011). 

Sexualiteten är ett fint sätt att uttrycka sin kärlek på som ger kroppskontakt och 

förstärker känslan av samhörighet och trygghet, vilket ger livskraft och livsglädje (Borg, 

2003). Utifrån detta kan sexualiteten ha en stor betydelse inom ett partnerskap och en 

påverkad sexualitet kan påverka känslorna för varandra och därmed relationen. Även 

om sexualiteten har en stor betydelse för livskvaliteten kan en mindre sexuellt aktiv 

relation leda till starkare band. Om de istället för samlag ligger tätt sammanflätade med 

varandra skapas en ökad känsla av intimitet och en viss balans i kärlekslivet, vilket gör 

att kvinnan känner sig mer trygg och älskad (Klaeson et al., 2011). För att hjälpa 

kvinnan att acceptera sin kropp och gå vidare är det av stor vikt att partnern visar en 

acceptans av förändringarna samt att kärleken fortfarande är densamma (Gjertsen, 

2003). Författarna tror att sjuksköterskan kan agera genom att samtala med kvinnan och 

hennes partner om dessa känslor för att uppmärksamma eventuella rädslor eller problem 

i förhållandet. Sjuksköterskan kan hjälpa kvinnorna att ta reda på vad sexualiteten har 

för betydelse och hur stor inverkan ett aktivt sexliv har för dem. Även förklara att 

minskad sexuell aktivitet faktiskt kan leda till starkare band. Samtidigt tror författarna 
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att det är av vikt att ge förslag till kvinnan att bjuda in hennes partner till samtal om det 

så önskas. Detta då alla kvinnor möjligtvis inte vill dela med sig av sina känslor till sin 

partner. Samtidigt kan det vara bra om partner medverkar då det kan ha betydelse för 

dem att veta hur kvinnan kan känna över förlusten och hur det kan påverka deras sexliv. 

 

Förhållandet mellan sjukdom, förluster, lidande och kvinnors strävan efter förändring 

tolkas som ett sätt att lindra men även undvika lidande. Ju mer kvinnor lider desto mer 

strävar de efter yttre och inre förändringar för sig själva och sin situation (Arman, 

2003). En yttre förändring kan enligt författarna leda till inre förändringar såsom 

förbättrad kroppsuppfattning, kvinnlighet och sexualitet. En bröstrekonstruktion kan 

vara en sådan förändring men resultatet visar att den kan skapa mer missnöje med det 

kosmetiska resultatet. Detta skulle kunna bero på att det nya bröstet inte avspeglar den 

tidigare bild som kvinnorna hade av sig själva och eventuellt orsaka mer 

otillfredsställelse med kroppen och livet i sig än att endast sakna bröstet. 

 

Bysten blir aldrig densamma som före mastektomin och en rekonstruktion leder till en 

förändrad syn som påminner om diagnosen och dess följder (Fallbjörk, Frejeus & 

Rasmussen, 2012). Författarna anser om kvinnor som väljer rekonstruktion inte blir 

nöjda med resultatet uppstår samma problem som om de endast skulle gått igenom en 

mastektomi. De som saknar ett bröst oroar sig för vad andra ska tycka, om det syns utåt 

och väljer kläder noga. De kvinnor som genomgår rekonstruktion och samtidigt 

upplever att brösten ser olika ut oroar sig över vad andra ska tycka om deras förändrade 

kropp vilket leder till att de undviker tillfällen där det kan avslöjas, såsom badhus 

(Fallbjörk et al., 2012). En vanlig anledning att välja rekonstruktion är att vilja ha en 

symmetri av brösten (Rubin & Tanenbaum, 2011). En rekonstruktion förbättrar inte 

alltid livskvaliteten och därför bör stödet från sjuksköterskor innefatta information om 

detta så att kvinnorna lättare kan ta ställning till rekonstruktion. Samtidigt visar det sig 

att en bröstrekonstruktion kan ge ett bättre sexliv. Detta kan anses bero på att kvinnorna 

ändå har ersatt det avsaknade bröstet vilket kan minska deras känsla av förlust. Kvinnan 

väljer rekonstruktion för att känna sig som hel och uppleva sig normal igen (Rubin et 

al., 2011). Trots en del missnöje uttrycker kvinnorna en viss tillfredsställelse genom att 

de upplever en helhet, att de har ett rikare liv och att de känner sig mer hemma i sin 

kropp (Fallbjörk et al., 2012). 
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Kvinnor som genomgår en mastektomi drabbas av påfrestningar på den fysiska hälsan 

samtidigt som det ger konsekvenser både känslomässigt och socialt, vilket blir en stor 

omställning. Detta kan relateras till sjukdomslidandet, vilket innebär att sjukdom och 

behandling kan skapa ett lidande (Eriksson, 1994). Mastektomin kan leda till ett 

sjukdomslidande genom att kvinnan kan uppleva fysiska symtom efteråt men då den 

kan ge upphov till ett flertal olika känslor kan det även leda till ett själsligt och andligt 

lidande. Detta på grund av bröstförlusten och dess följer, framförallt genom att 

kvinnorna inte gillade det de såg och då ärret kunde påminna dem om bröstcancern. 

Även tankar över om cancer skulle återkomma eller sprida sig skapade oro. Trots att 

sjukdomen kan ses som bekämpad har dess behandling lämnat spår som i sig kan tänkas 

skapa ett fortsatt lidande.  

 

Lidandet som skapas i samband med vården kallas vårdlidande och kan uppstå genom 

att patientens värdighet kränks (Eriksson, 1994). Om kvinnor som genomgått en 

mastektomi upplever att deras värdighet är kränkt i relation till vården kan ett lidande 

skapas. Kvinnor upplever värdighet när de känner sig respekterade. Detta kan upplevas 

när de blir behandlade som en person och inte som ett objekt. Även när de blev 

bekräftade, förstådda och fick deras behov uppfyllda genom att den professionella 

vårdaren var lyhörd och omtänksam (Widäng, Fridlund & Mårtensson, 2007). Genom 

att sjuksköterskan visar denna respekt kan omvårdnaden upplevas som tillfredsställd 

(Bayram et al., 2014). När omvårdnaden fokuserar mer på de fysiska symtomen som 

kan uppstå kan de psykiska lätt skymmas undan (Remmers et al., 2010). Detta kan 

eventuellt leda till att kvinnan känner att hon inte blir sedd och respekterad. För att ta 

del av kvinnans individuella upplevelse kan sjuksköterskan öppna upp för samtal. 

Genom detta tror författarna att kvinnan lättare kan ses som en helhet och därmed ge en 

mer anpassad information, vilket eventuellt kan hjälpa kvinnorna att hantera det som har 

hänt. Värdigheten kränkts även genom att kvinnorna upplever sig utsatta. Vilket 

uppstod vid brist på information samt när de kände sig beroende av andra (Widäng et 

al., 2007). 

 

Eftersom kvinnan är en helhet anser författarna att stödet från sjuksköterskan bör 

omfatta operationens alla möjliga konsekvenser, både fysiska och psykiska och inte 

bara fokusera på de fysiska komplikationer som kan uppstå, exempelvis vad 

bröstförlusten innebär. Stöd bör ges tidigt, redan under återhämtningen av operationen. 
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Detta kan möjligtvis underlätta för kvinnorna att acceptera och hantera förlusten och 

den förändrade synen på sig själva. Kvinnor som genomgår mastektomi önskar stöd i 

form av uppföljning inom de sex första veckorna efter utskrivning och rådgivningen ska 

handla om möjliga komplikationer (Sayin & Kanan, 2010). Eftersom kvinnor kan 

påverkas av diagnosens konsekvenser livet ut bör stödet från sjuksköterskan ges 

återkommande efter operationen (Rustøen, 2003). Stödet bör därför ges tills kvinnan 

själv känner att det inte längre behövs, tills hon upplever en bättre livskvalitet och har 

valt att gå vidare. 

 

8.0 Slutsats 
Resultatet visar att kvinnor som genomgått en mastektomi upplever en sämre 

livskvalitet där förlorandet av bröstet spelar en stor roll. Kroppsuppfattning, kvinnlighet 

och sexualitet är faktorer med betydelse för livskvalitet. Kvinnor drabbas emotionellt 

även om själva mastektomin är en fysisk åtgärd mot cancern och de känslor som uppstår 

leder till en känslomässig obalans. De kvinnor som har en partner upplever en mer 

negativ kroppsuppfattning än de kvinnor som inte har en nära relation med någon 

annan. Bröstförlusten kan skapa ett lidande för kvinnan genom att de inte gillade det 

kosmetiska resultatet efter operationen. Bröstrekonstruktion är en behandling som inte 

alltid hjälper kvinnorna att lättare acceptera sin situation. Även ålder spelar in, då äldre 

kvinnor kan acceptera bröstförlusten lättare. 

 

8.1 Kliniska implikationer 

Resultatet kan användas i kliniskt sammanhang genom att kvinnor som genomgår 

mastektomi till följd av bröstcancer behöver få information i vården både före och efter 

operation angående fysiska som psykiska komplikationer som kan uppstå. Framförallt 

gällande det kosmetiska resultatet och vad det kan ha för inverkan. Då många som 

genomgår en mastektomi upplever försämrad livskvalitet kan detta lindra lidandet 

genom att förbereda kvinnorna på eventuella komplikationer och förändringar som kan 

ske samt ge det stöd som behövs. Sjuksköterskor innehar en central roll då de ofta 

kommer i kontakt med dessa kvinnor före såväl som efter operation. Eftersom 

upplevelsen av livskvalitet efter en mastektomi är individuell är det av stor vikt att ge 

anpassad information där sjuksköterskor bör ha ett helhetsperspektiv för att kunna 

tillgodose och förstå kvinnornas unika behov. Detta för att kunna hjälpa dem att förstå, 

acceptera och hantera det som har hänt. Resultatet kan även ge en ökad förståelse för de 

psykiska komplikationerna så risken minskar att omvårdnaden fokuserar mer på de 
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fysiska. För att nå denna förståelse kan sjuksköterskan bjuda in kvinnan till samtal. 

Detta så att kvinnan kan dela med sig av sina upplevelser vilket i sin tur kan skapa en 

delaktighet där hon kan känna sig sedd och förstådd. Om kvinnans individuella 

upplevelser värderas mer i vården kan hennes livskvalitet förbättras.  

 

8.2 Förslag till fortsatt forskning 
Mastektomi är idag inte lika vanligt men det betyder inte att de kvinnor som genomgår 

behandlingsmetoden upplever hög livskvalitet efteråt. Författarna ser ett behov av 

fortsatt forskning om hur kvinnor upplever livskvalitet efter en mastektomi för att utöka 

kunskapen om hur individuellt stöd kan ges och lindra lidande. Då denna upplevelse är 

individuell behövs mer kvalitativ forskning för att få en djupare förståelse. Det finns 

även ett behov av att undersöka hur kvinnornas livskvalitet efter en mastektomi kan bli 

bättre, vilka faktorer som påverkar denna positivt och hur negativa kan förebyggas 

liksom hur stöd från andra såsom närstående och kollegor kan tillhandahållas. 



  
 

28 
 

Referenser 
*Inkluderade studier i resultatet 

 

*Aerts, L., Christiaens, M. R., Enzlin, P., Neven, P., & Amant, F. (2014). Sexual 

Functioning in Women after Mastectomy Versus Breast Conserving Therapy for Early-

stage Breast Cancer: A Prospective Controlled Study. The Breast, 23(5), 629-636. 

doi:10.1016/j.breast.2014.06.012 

 

Andrzejczak, E., Markocka-Mączka, K., & Lewandowski, A. (2013). Partner 

Relationships after Mastectomy in Women not Offered Breast Reconstruction. Psycho-

Oncology, 22(7), 1653–1657. doi: 10.1002/pon.3197 

 

Araújo, I. M., Da Silva, R. M., Bonfim, I. M., & Fernandes, A. F. C. (2010). Nursing 

Communication in Nursing Care to Mastectomized Women: A Grounded Theory Study. 

Lationo-Am. Enfermagem, 18(1), 54-60. doi:10.1590/S0104-11692010000100009  

 

Arman, M. (2003). Lidande och existens i patientens värld: Kvinnors upplevelser av att 

leva med bröstcancer. (Doktorsavhandling). Åbo: Åbo Akademi University Press. 

Tillgänglig: https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/4178/TMP.objres.59.pdf 

 

Bayram, Z, Durna, Z, & Akin, S. (2014). Quality of Life During Chemotherapy and 

Satisfaction with Nursing Care in Turkish Breast Cancer Patients. European Journal of 

Cancer Care, 2014, 23(5), 675–684. doi: 10.1111/ecc.12185 

 

Borg, T. (2003). Sexualitet. I A-M. Reitan., & T. Schølberg (Red.), Onkologisk 

omvårdnad: Patient-problem-åtgärd (s. 81-87). Stockholm: Liber. 

 

Bergh, J., Brandberg, Y., Ernberg, I., Frisell, J., Fürst C. J., & Hall, P. (2007). 

Bröstcancer. Stockholm: Karolinska Institutet University Press. 

 

Birkler, J. (2007). Filosofi och Omvårdnad. Stockholm: Liber.  

 

Brunault, P., Champagne, A-L., Huguet, G., Suzanne, I., Senon, J-L., Body, G., … 

Camus, V. (2016). Major Depressive Disorder, Personality Disorders, and Coping 

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/4178/TMP.objres.59.pdf


  
 

29 

Strategies are Independent Risk Factors for Lower Quality of Life in Non-Metastatic 

Breast Cancer Patients. Psycho-Oncology, 25(5), 513–520. doi: 10.1002/pon.3947 

 

Cancerfonden. (2016). Bröstcancer. Hämtad 2016-09-23, från 

https://www.cancerfonden.se/om-

cancer/brostcancer?gclid=CLTEwtGZpc8CFWH2cgodr6kCMw  

 

*Cheng, S-Y., Lai Y-H., Chen, S-C., Shun, S-C., Liao, Y-M., Tu, S-H., … Chen, C-M. 

(2011). Changes in Quality of Life Among Newly Diagnosed Breast Cancer Patients in 

Taiwan. Journal of Clinical Nursing, 21(1-2), 70-79. doi:10.1111/j.1365-

2702.2011.03735.x 

 

*Cortés-Flores, A. O., Morgan-Villela, G., Zuloaga-Fernández del Valle, C. J., Jiménez-

Tornero, J., Juárez-Uzeta, E., Urias-Valdez, D. P., … Gonález-Ojeda, A. (2014). 

Quality of Life Among Women Treated for Breast Cancer: A Survey of  Three 

Procedures in Mexico. International Society of Aesthetic Plastic Surgery, 38(5), 887-

895. doi:10.1007/s00266-014-0384-5 

 

*Drageset, S., Lindstrøm, C. T., & Underlid, K. (2016). “I just have to move on”: 

Women’s Coping Experiences and Reflections Following Their First Year after Primary 

Breast Cancer Surgery. European Journal of Oncology Nursing, 21, 205-211. 

doi:10.1016/j.ejon.2015.10.005 

 

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

 

Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. Stockholm: Liber. 

 

Fallbjörk, U., Frejeus, E., & Rasmussen, B. H. (2012). A Preliminary Study into 

Women’s Experiences of Undergoing Reconstructive Surgery after Breast Cancer. 

European Journal of Oncology Nursing, 16(3), 220-226. 

doi:10.1016/j.ejon.2011.05.005 

 

*Fallbjörk, U., Rasmussen, B. H., Karlsson, S., & Salander, P. (2013). Aspects of Body 

Image after Mastectomy Due to Breast Cancer - A Two-Year-Follow-Up Study. 

https://www.cancerfonden.se/om-cancer/brostcancer?gclid=CLTEwtGZpc8CFWH2cgodr6kCMw
https://www.cancerfonden.se/om-cancer/brostcancer?gclid=CLTEwtGZpc8CFWH2cgodr6kCMw


  
 

30 

European Journal of Oncology Nursing, 17(3), 340-345. 

doi:10.1016/j.ejon.2012.09.002 

 

*Fallbjörk, U., Salander, P., & Rasmussen, B. H. (2011). From “No Big Deal” to 

“Losing Oneself” - Different Meanings of Mastectomy. Cancer Nursing, 35(5), 1-8. 

doi:10.1097/NCC.0b013e31823528fb  

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. 

Stockholm: Natur & Kultur. 

 

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

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

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

 

Friberg, F. (2012). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av 

kvalitativ forskning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats (s.121-132). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Gjertsen, T. (2003). Omvårdnad vid bröstcancer. I A-M. Reitan., & T. Schølberg (Red.), 

Onkologisk omvårdnad: Patient-problem-åtgärd (s. 318-323). Stockholm: Liber. 

 

Hadi, N., Soltanipour, S., & Talei, A. (2012). Impact of Modified Radical Mastectomy 

on Health-Related Quality of Life in Women with Early Stage Breast Cancer. Archives 

of Iranian Medicine, 15(8), 504-507. doi: 012158/AIM.0013 

 

Helms, R., O´hea, E., & Corso, M. (2008). Body Image Issues in Women with Breast 

Cancer. Psychology, Health & Medicine, 13(3), 313-325. 

doi:10.1080/13548500701405509 

 

Ingvar, C. (2004). Bröstkirurgi. I R. Andersson., B. Jepsson., C. Lindholm., A. 

Rydholm., & K. Ulander (Red.), Kirurgiska sjukdomar: Patofysiologi, behandling och 

specifik omvårdnad (s. 186-195). Studentlitteratur. 

 

Järhult, J., & Offenbartl, K. (2013). Kirurgiboken. Stockholm: Liber.  



  
 

31 

 

*Kamińska, M., Ciszewski, T., Kukiełka-Budny, B., Kubiatowski, T., Baczewska, B., 

Makara-Studzińska, M., … Bojar, I. (2015). Life Quality of Women with Breast Cancer 

after Mastectomy or Breast Conserving Therapy Treated with Adjuvant Chemotherapy. 

Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 22(4), 724-730. 

doi:10.5604/12321966.1185784 

 

Klaeson K., Sandell, K., & Berterö, C. M. (2011). To Feel Like an Outsider: Focus 

Group Discussions Regarding the Influence on Sexuality Caused by Breast Cancer 

Treatment. European Journal of Cancer Care, 20(6), 728-737. doi:10.1111/j.1365-

2354.2011.01239.x 

 

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Stockholm: 

Natur & Kultur.  

 

*Manganiello, A., Hoga, L. A. K., Reberte, L. M., Miranda, C. M., & Rocha, C. A. M. 

(2011). Sexuality and Quality of Life of Breast Cancer Patients Post Mastectomy. 

European Journal of Oncology Nursing, 15(2), 167-172. 

doi:10.1016/j.ejon.2010.07.008 

 

*Metcalfe, K. A., Zhong, T., Narod, S. A., Quan, M-L., Holloway, C., Hofer, S., … 

Semple, J. (2015). A Prospective Study of Mastectomy Patients With and Without 

Delayed Breast Reconstruction: Long-Term Psychosocial Functioning in the Breast 

Cancer Survivorship Period. Journal of Surgical Oncology, 111(3), 258-264. 

doi:10.1002/jso.23829 

 

Perreault, A., & Fothergill Bourbonnais, F. (2005). The Experience of Suffering as 

Lived by Women with Breast Cancer. International Journal of Palliative Nursing, 

11(10), 510-519. doi: 10.12968-ijpn.2005.11.10.19978 

 

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence 

for nursing practice. (9.ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams 

& Wilkins. 

 



  
 

32 

Pukancsik, D., Kelemen, P., Újhelyi, M., Kovács, E., Udvarhelyi, N., Mészáros, N., … 

Mátrai, Z. (2016). Objective Decision Making Between Conventional and Oncoplastic 

Breast-Conserving Surgery or Mastectomy: An Aesthetic and Functional Prospective 

Cohort Study. The Journal of Cancer Surgery, 1-8. doi: 10.1016/j.ejso.2016.11.010 

 

Remmers, H., Holtgräwe, M., & Pinkert, C. (2010). Stress and Nursing Care Needs of 

Woman with Breast Cancer During Primary Treatment: A Qualitative Study. European 

Journal of Oncology Nursing, 14(1), 11-16. doi:10.1016/j.ejon.2009.07.002  

 

*Rosenberg, M. S., Tamimi, M. R., Gelber, S., Ruddy, J. K., Kereakoglow, S., Borges, 

V. F., … Partridge H. A. (2013). Body Image in Recently Diagnosed Young Women 

with Early Breast Cancer. Psycho-oncology, 22(8), 1849-1855. doi:10.1002/pon.3221  

 

Roth, M. Y., Elmore, J. G., Yi-Frazier, J. P., Reisch, L. M., Oster, N. V., & Miglioretti, 

D. L. (2011). Self-Detection Remains a Key Method of Breast Cancer Detection for 

U.S. Women. Journal of Women´s Health, 20(8), 1135-1140. doi: 10.1089-

jwh.2010.2493  

 

Rubin, L. R., & Tanenbaum, M. (2011). ‘‘Does That Make Me A Woman?’’: Breast 

Cancer, Mastectomy, and Breast Reconstruction Decisions Among Sexual Minority 

Women. Psychology of Women Quarterly, 35(3), 401-414. 

doi:10.1177/0361684310395606  

 

Rustøen, T. (2003). Livskvalité. I A-M. Reitan., & T. Schølberg (Red.), Onkologisk 

omvårdnad: Patient-problem-åtgärd (s. 37-43). Stockholm: Liber. 

 

*Salonen, P., Tarkka, M-T., Kellokumpu-Lehtinen, P-L., Koivisto, A-M., Åstedt-Kurki, 

P., & Kaunonen, M. (2011). Individual Face-to-Face Support and Quality of Life in 

Patients with Breast Cancer. International Journal of Nursing Practice, 17(4), 396-410. 

doi:10.1111/j.1440-172X.2011.01948.x  

 

Sayin, Y., & Kanan, N. (2010). Reasons for Nursing Telephone Counseling From 

Individuals Discharged in the Early Postoperative Period After Breast Surgery. Nursing 

forum, 45(2), 87-96. doi:10.1111/j.1744-6198.2010.00169.x  



  
 

33 

 

Shin, K., Ganotice F. A., Downing, K., Yip, L. W., Han, F., Yeo, W., … Leung, K. 

(2016). Profile of Mood States and Quality of Life of Chinese Postmastectomy Women 

in Hong Kong: Integrating Variable- and Person-Centered Approaches. Health Care 

Women International, 37(8), 906-921. doi: 10.1080/07399332.2016.1140170 

 

Sköld Nilsson, A. (2010). Bröstcancerboken. Stockholm: Norstedts. 

 

*Sun, Y., Kim, S-W., Heo, C. Y., Kim, D., Hwang, Y., Yom, C. K., & Kang, E. (2013). 

Comparison of Quality of Life Based on Surgical Technique in Patients with Breast 

Cancer. Japanese Journal of Clinical Oncology, 44(1), 22-27. doi:10.1093/jjco/hyt176 

 

*Tirgari, B., Iranmanesh, S., Fazel, A., & Kalantarri, B. (2012). Quality of Life and 

Mood State in Iranian Women Post Mastectomy. Clinical Journal of Oncology Nursing, 

16(3), 118-122. doi:10.1188/12.CJON.E118-E122 

 

Toss, A., Grandi, G., Cagnacci, A., Marcheselli, L., Pavesi, S., De Matteis, E., … 

Cortesi, L. (2016). The Impact of Reproductive Life on Breast Cancer Risk in Women 

with Family History or BRCA Mutation. Oncotarget, 17. doi: 10.18632-

oncotarget.13423 

 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. Hämtad 2016-11-01, från 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ 

 

Widäng, I., Fridlund, B., & Mårtensson, J. (2007). Women Patients’ Conceptions of 

Integrity within Health Care: A Phenomenographic Study. Journal of Advance Nursing, 

61(5), 540-548. doi: 10.1111/j.1365-2648.2007.04552.x 

  

 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/


  
 

I 
 

Bilagor  
Bilaga 1. Databassökningar    
Samtliga sökningar genomfördes mellan 2016-11-01 och 2016-11-04  
 

Cinahl  

Ämnesord (Cinahl Heading) = Kursivt  

Major Concept = MM  

Fritextsökning = “ “    

Explode = +  

 
Sök ID  Sökord  Avgränsningar  Träffar  Lästa 

titlar  

Lästa 

abstrakt  

Lästa i fulltext  Granskade 

studier  

Inkluderade 

studier  

S1 MM Breast neoplasms 31,004 

S2 ”breast cancer” 35,654 

S3  ”breast tumor” 42,091 

S4  S1 OR S2 OR S3 45,741 

S5  MM Mastectomy 1,385 

S6 ”breast surgery” 6,848 

S7 S5 OR S6 7,442 

S8  Quality of Life 47,556 

S9 ”well-being” 23,509 

S10 Life experiences+ 19,708 

S11 ”experienc*” 193,653 

S12 S8 OR S9 OR S10 OR S11 250,686 

S13 S4 AND S7 AND S12 1,026 

S14 S13 

 

Peer-review 

English 

Female 

2011 – 2016 

271 271 138 16 9 7 

Nr. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7 



  
 

II 

PsycINFO  

Ämnesord (Thesaurus) = Kursivt  

Major Concept = MM  

Fritextsökning = “ “  

Dubbletter = ( ) 

 

Sök ID  Sökord  Avgränsningar  Träffar  Lästa 

titlar  

Lästa 

abstrakt  

Lästa i fulltext  Granskade 

studier  

Inkluderade 

studier  

S1 MM Breast neoplasms 7,423 

S2 ”breast cancer” 12,161 

S3  ”breast tumor” 11,101 

S4  S1 OR S2 OR S3 12,517 

S5  MM Mastectomy 393 

S6 ”breast surgery” 1,689 

S7 S5 OR S6 1,909 

S8  Quality of Life 45,715 

S9 ”well-being” 68,786 

S10 Life experiences 22,140 

S11 ”experienc*” 566,814 

S12 S8 OR S9 OR S10 OR S11 648,244 

S13 S4 AND S7 AND S12 633 

S14 S13 

 

Peer-review 

English 

Female 

2011 – 2016 

220 220  108  17 (varav 10 

dubbletter från 

Cinahl) = 7 unika 

9 (varav 7 

dubbletter från 

Cinahl) = 2 unika 

2 

Nr. 8, 9 

(Nr. 1, 2, 3, 5, 

6, 7) 

 

 

 

 

 



  
 

III 

PubMed 

Ämnesord (MeSH-term) = Kursivt  

Major Topic = Majr  

Fritextsökning = “ “  

Dubbletter = ( ) 

 

Sök ID  Sökord  Avgränsningar  Träffar  Lästa 

titlar  

Lästa 

abstrakt  

Lästa i fulltext  Granskade 

studier  

Inkluderade 

studier  

S1 Majr Breast neoplasms 203,764 

S2 ”breast cancer” 212,022 

S3  ”breast tumor” 7,878 

S4  S1 OR S2 OR S3 274,703 

S5  Majr Mastectomy 12,151 

S6 ”breast surgery” 6,337 

S7 S5 OR S6 17,534 

S8  Quality of Life 141,145 

S9 Life Change Events 20,612 

S10 S8 OR S9 160,730 

S11 S4 AND S7 AND S10 449 

S12 S11 

 

English 

Female 

2011 – 2016 

138 138 70 14 (varav 5 

dubbletter från 

Cinahl och 

PsycINFO) = 9 

unika 

10 (varav 4 

dubbletter från 

Cinahl och 

PsycINFO) = 6 

unika 

5 

Nr. 10, 11, 

12, 13, 14 

(Nr. 4, 5, 8) 

 

 

 Träffar  Lästa 

titlar  

Lästa 

abstrakt  

Lästa i fulltext  Granskade 

studier  

Inkluderade 

studier  

Totalt: 

Cinahl, PsycINFO & PubMed 

629 629 316 30 unika 17 unika 14 



  
 

IV 

Bilaga 2. Artikelmatris 
Författare/Land/År  Titel/Tidsskrift Metod/Urval  

 
Syfte Resultat  Kvalitet  

 
1. 

Rosenberg, M. S., 

Tamimi, M. R., 

Gelber, S., Ruddy, J. 

K., Kereakoglow, S., 

Borges, V. F., Come, 

E. S., Schapira, L., 

Winer, P. E., & 

Partridge, H. A. 

 

USA 

2013 

Body image in 

recently 

diagnosed young 

women with early 

breast cancer 

 

Psycho-Oncology 

Kvantitativ, prospektiv kohortstudie 

 

Totalt 419 kvinnor deltog. 

 

Mätmetoder: Cancer Rehabilitation 

Evaluation System, (CARES). The 

Hospital Anxiety and Depression Scale, 

(HADS). Delar från Breast Cancer 

Prevention Trial, (BCPT). Body mass 

index, (BMI). 

 

Analys: t-test och variationsanalys. Flera 

linjära regressionsmodeller för att 

kontrollera potentiella felkällor. 

För att bedöma unga 

kvinnors 

kroppsuppfattning 

efter en 

bröstcancerdiagnos. 

 

 

Gruppen som endast gått igenom 

mastektomi och de som gått igenom 

mastektomi med rekonstruktion upplevde 

sämre kroppsuppfattning i jämnförelse 

med de som genomgått lumpektomi.  

 

Resultatet visar även vilka variabler som 

är associerade med sämre 

kroppsuppfattning.   

 

Medel 

2. 

Salonen, P., Tarkka, 

M-T., Kellokumpu-

Lehtinen, P-L., 

Koivisto, A-M., 

Åstedt-Kurki, P & 

Kaunonen, M. 

 

Finland 

2011 

 

Individual face-

to-face support 

and quality of 

life in patients 

with breast cancer 

 

International 

Journal of 

Nursing Practice 

Kvantitativ, kvasi-experimentell   

 

Icke slumpmässigt urval. 204 patienter 

deltog. 

 

Mätmetoder: The Ferrans and Powers 

Quality of Life Index, (QLI-CV). The 

European Organization for Research and 

Treatment of Cancer Breast Cancer-

Specific Quality of Life questionnaire, 

(EORTC QLQ-BR23). 

 

Analys: statistisk analys. Skillnader i 

variabler med Pearson C2 test eller 

Fishers exakta test. Skillnader i Quality 

of Life med Mann-Whitney U test. 

Variabler med Quality of Life-poäng med 

Mann-Whitney U-testet och Kruskall 

Wallis test. 

Att bedöma effekten 

av individuellt stöd 

ansikte mot ansikte 

på kvinnors 

livskvalitet och 

identifiera faktorer 

kopplat till denna. 

Kvinnor i interventionsgruppen 

rapporterade mindre armsymtom och en 

bättre sexuell funktion.  

 

Kvinnor som genomgått mastektomi 

upplevde sämre kroppsuppfattning och 

sämre livskvalitet än de kvinnor som 

genomgått bröstbevarande kirurgi.  

 
 
 

 

Hög 



  
 

V 

3. 

Drageset, S., 

Lindstrøm, C. T., & 

Underlid K. 

 

Norge 

2016 

“I just have to 

move on”: 

Women's coping 

experiences and 

reflections 

following their 

first year after 

primary breast 

cancer surgery 

 

European Journal 

of Oncology 

Nursing 

Kvalitativ, deskriptiv 

 

Totalt 10 kvinnor deltog. 

 

Mätmetoder: individuella 

semistrukturerade intervjuer utfördes ett 

år efter operation. 

 

Analys: innehållsanalys för att identifiera 

teman och mönster. 

Beskriva kvinnors 

individuella 

erfarenheter och 

reflektioner av coping 

ett år efter primär 

bröstcancerkirurgi. 

De flesta kvinnor upplevde en ökad 

uppskattning av livet och större 

självförtroende, var mer omtänksamma 

och medkännande mot andra samt 

fokuserade mer på sina prioriteringar i 

livet. De accepterade sin situation och 

gjorde det bästa utav situationen. I 

allmänhet var de optimistiska trots en 

rädsla för att cancer ska återkomma och 

osäkerhet om framtiden. Kvinnorna ville 

återvända till ett "normalt" och hälsosamt 

liv genom att ta distans från både 

cancermiljön och information om cancer. 

Hög 

4. 

Tirgari, B., 

Iranmenesh, S., 

Fazel, A., & 

Kalantarri, B. 

 

Iran 

2012 

Quality of life and 

mood state in 

Iranian women 

post mastectomy 

 

Clinical Journal 

of Oncology 

Nursing 

Kvantitativ, deskriptiv tvärsnittsstudie 

 

Totalt 50 kvinnor deltog i studien. 

 

Mätmetoder: the Profile of Mood State, 

(POMS). The Ferrans and Powers 

Quality of Life Index, (FPQLI). 

 

Analys: Beskrivande statistik. Pearsons 

korrelationskoefficient 

för sambandet mellan skalor.Envägs 

variansanalys, (ANOVA) för effekten av 

cancerstadium på Quality of Life och 

humör. 

Undersöka humöret 

och livskvaliteten för 

kvinnor som har 

genomgått en 

mastektomi i 

nordöstra Iran. 

Det fanns en hög förekomst av 

humörstörningar bland iranska kvinnor 

som hade genomgått 

en mastektomi. Ju större humörstörning 

desto sämre livskvalitet hade deltagarna. 

Detta samband kan vara relaterat till 

kroppsförändringen. Livskvaliteten 

påverkas även av sjukdomsstadium. Ett 

mer avancerat stadium är förknippat med 

sämre livskvalitet. 

 

Medel 

5. 

Fallbjörk, U., 

Salander, P., & 

Rasmussen B. H. 

 

Sverige 

2011 

From ”No Big 

Deal” to ”Losing 

Oneself” – 

Different 

Meanings of 

Mastectomy 

 

Cancer Nursing 

Kvalitativ, deskriptiv 

 

15 kvinnor deltog i studien 

 

Mätmetoder: narrativa semistrukturerade 

intervjuer utfördes 4,5 år efter 

mastektomi. 

 

Analys: tematisk analys i fyra steg. 

Beskriva hur kvinnor 

som förlorat ett bröst 

till följd av 

bröstcancer upplever 

dess inverkan på 

livet. 

Tre berättelser identifierades. Förlorandet 

av ett bröst kan upplevas som ”no big 

deal”, att det inte störde deras syn på sig 

själva som kvinna. Vissa beskrev det som 

att identiteten splittrades, som att förlora 

sig själv. Andra beskrev känslan som att 

deras kvinnlighet blev ifrågasatt men inte 

tillräckligt för att känna sig förlorad som 

kvinna. 

Medel 



  
 

VI 

6. 

Manganiello, A., 

Hoga, L. A. K., 

Reberte, L. M., 

Miranda, C. M., & 

Rocha, C. A. M. 

 

Brasilien 

2011 

Sexuality and 

quality of life of 

breast cancer 

patients post 

mastectomy 

 

European Journal 

of Oncology 

Nursing 

Kvantitativ, tvärsnittsstudie 

 

Totalt 100 kvinnor deltog. 

 

Mätmetoder: medical Outcomes Study 

36-post Short-Form Health 

Survey, (SF-36). Sexual Quotient – 

Female version, (SQ-F). 

 

Analys: korrelationer mellan SQ-F och 

oberoende variabler beräknades med 

Spearmans korrelationskoefficient och en 

linjär regression. Genomsnittlig SQ-F och 

kliniska variabler jämfördes med 

ANOVA (General Linear Model).  

 

 

 

 

 

Utvärdera den 

sexuella funktionen 

hos 

bröstcancerpatienter 

som genomgått 

mastektomi och dess 

samband bland annat 

med deras livskvalitet  

Majoriteten av kvinnorna hade en 

ogynnsam regelbundet SQ-F poäng. En 

betydande positiv korrelation fanns mellan 

SQ-F och utbildning samt följande SF-36 

domäner: funktionsförmåga, vitalitet, 

känslomässiga begränsningar och mental 

hälsa. En betydande negativa korrelation 

hittades mellan SQ-F poäng och ålder på 

partnerna. SQ-F medelvärde var 

signifikant högre bland kvinnor som 

genomgick bröstrekonstruktion. 

 

 

 

 

 

Hög 

7. 

Freysteinson, W. M., 

Deutsch, A. S., Lewis, 

C., Sisk, A., Wuest, 

L., & Cesario, S. K. 

 

USA 

2012  

The Experience of 

Viewing Oneself 

in the Mirror 

After a 

Mastectomy 

 

Oncology Nursing 

Forum 

Kvalitativ, fenomenologisk 

hermeneutisk  

 

Mätmetoder: individuella intervjuer 

utfördes. Ändamålsenligt urval, 12 

kvinnor deltog. 

 

Analys: strukturell analys och 

fenomenologisk tolkning av 

bandinspelade intervjuer. 

 

 

 

 

 

 

Beskriva upplevelsen 

av att se sig själv i 

spegeln efter 

mastektomi. 

Den fenomenologiska tolkningen 

identifierade fyra teman: Jag är, jag 

bestämmer, jag ser, och jag samtycker. 

Området efter mastektomin var ibland 

outhärdlig att se i spegeln. Alla deltagare 

uttryckte att området behövde döljas, 

rekonstrueras, eller fyllas ut tillfälligt. 

 

 

 

 

Hög 



  
 

VII 

8.  

Fallbjörk, U., 

Rasmussen, B. H., 

Karlsson, S., & 

Salander, P. 

 

Sverige 

2013 

 

Aspects of body 

image after 

mastectomy due 

to breast cancer – 

A two-year 

follow-up study 

 

European Journal 

of Oncology 

Nursing 

Kvantitativ 

 

148 kvinnor rekryterades 10 månader 

efter mastektomi. 2 år senare svarade 94 

kvinnor på enkäten. Totalt deltog 76 

kvinnor i studien. 

 

Mätmetoder: “Life After Mastectomy” 

questionnaire, (LAM). Enskilda delar 

från the European 

Organization for Research and Treatment 

of Cancer questionnaire, (EORTC QLQ-

BR23). 

 

Analys: statistisk analys. Jämförelser 

mellan grupper med Pearsons chi-

kvadrat-test, Students t-test och 

ManneWhitney U-test. Wilcoxon signed 

rank sum test för att jämföra skillnader. 

Undersöka kvinnors 

upplevelser efter 

mastektomi till följd 

av bröstcancer under 

en 2-årsperiod. 

Resultaten tyder på att några betydande 

förändringar i kroppsuppfattning hade ägt 

rum under 2 år, mellan det första och 

andra slutförandet av enkäten. En 

signifikant minskning av känslor kring 

sexuell attraktionskraft och känna sig 

bekväm under sexuell intimitet hittades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 

9.  

Cheng, S-Y., Lai, Y-

H, Chen, S-C., Shun, 

S-C., Laio, Y-M., Tu, 

S-H., Chen, C-S., 

Hsiang, C-Y., & 

Chen, C-M.  

 

Taiwan 

2011 

Changes in 

quality of life 

among newly 

diagnosed breast 

cancer patientes 

in taiwan.  

 

Journal of 

Clinical Nursing.  

Kvantitativ, prospektiv longitunell 

studie. 

 

61 kvinnor deltog.  

 

Mätmetoder: Functional Living Index-

Cancer Scale, (FLIC). Symptom Distress 

Scale-Chinese Modified Form, (SDS-

CMF). Anxiety Severity Scale, (NRS). 

Self-Efficasy to Maintain Quality of Life 

Scale, (SEQOL). 

 

Analys: Enväga variansanalys, 

(ANOVA). Generalized Estimating 

Equations, (GEE). 

 

Att undersöka 

skillnader i 

livskvalitet hos 

patienter med 

bröstcancer och 

faktorer relaterat till 

det. 

Det fanns signifikanta skillnader på 

livskvaliteten på tre månader efter 

operation där den sämsta livskvaliteten 

sågs efter en månad. Där det var mindre 

avancerade stadier av cancer, mindre 

ångest, mindre symptom och högre 

upplevd självförtroende förutsågs där. 

Trötthet, begränsad funktion i skuldran 

och upplevelsen av dålig utseende var de 

mest väsentliga faktorerna som förutsåg 

förändringar i livskvaliteten. 

 

 

 

 

Hög 



  
 

VIII 

10.  

Metcalfe K. A., 

Zhong, T., Narod, S. 

A., Quan, M-L., 

Holloway, C., Hofer, 

S., Bagher, S., & 

Semple, J. 

 

Kanada 

2015 

A Prospective 

Study of 

Mastectomy 

Patients With and 

Without Delayed 

Breast 

Reconstruction: 

Long-Term 

Psychosocial 

Functioning in the 

Breast Cancer 

Survivorship 

Period 

 

Journal of 

Surgical 

Oncology 

 

Kvantitativ, prospektiv longitunell 

studie.  

 

Totalt 67 kvinnor deltog. 

 

Mätmetoder: Quality of life index (QLI). 

Body image after breast cancer (BIBC). 

Impact of event scale (IES). Brief 

symptom inventory (BSI).  

 

Analys: Fisher exact test och Wilcoxton 

test användes som analysmetod.  

 

Att utvärdera 

förändringar i 

psykosocial funktion 

under en längre 

uppföljningsperiod 

efter genomgången 

mastektomi där med 

jämnförelse mellan 

de med endast 

mastektomi och 

mastektomi 

tillsammans med en 

fördröjd 

rekonstruktion 

Under hela uppföljningsperioden 

påvisades signifikanta förbättringar för 

problem med kroppsideal, cancerrelaterad 

ångest och total nedstämdhet för de med 

endast mastektomi. De som genomförde 

mastektomi med försenad rekonstruktion 

hade signifikanta högre nivåer av total 

nedstämdhet, besatthet och cancerrelaterad 

ångest jämfört med endast mastektomi. 

Under perioden fanns det inga skillnader 

mellan livskvalitet emellan grupperna. 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 

11. 

Sun, Y., Kim, S-W., 

Heo, C. Y., Kim, D., 

Hwang, Y., Yom, C. 

K., & Kang, E. 

 

Korea 

2013 

Comparison of 

Quality of Life 

Based on Surgical 

Technique in 

Patients with 

Breast Cancer 

 

Japanese Journal 

of Clinical 

Oncology 

 

Kvantitativ, tvärsnittsstudie.  

Totalt 407 kvinnor deltog.  

 

Mätmetoder: European Organization for 

Research and Treatment of Cancer 

Quality of Life Questionnaire, (EORTC 

QLQ-C30). Organization for Research 

and Treatment of Cancer questionnaire, 

Breast Cancer Specific Module (EORTC 

QLQ). Rosenberg Self-esteem Scale, 

(RSES). Beck Depression Index, (BDI). 

Body Image Scale, (BIS). Cancer 

Rehabilitation Evaluvation System, 

(CARES). 

 

Analys: SPSS 20.0, chi-square test. 

 

 

Att bedöma 

skillnader av 

livskvalitet bland 

patienter som har 

genomgått antingen 

bröstbevarande 

kirurgi, total 

mastektomi eller en 

omedelbar 

rekonstruktion efter 

en total mastektomi. 

De kvinnor som fått bröstbevarande 

kirurgi påvisade bättre resultat än de som 

genomgick mastektomi och rekonstruktion 

efter total mastektomi med avseende på 

emotionell social funktion, illamående, 

kroppsuppfattning, armsymtom och 

självkänsla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 



  
 

IX 

12. 

Cortés-Flores, A. O., 

Morgan-Villela, G., 

Zuloaga-Fernández 

del Valle, C. J., 

Jiménez-Tornero, J., 

Juárez-Uzeta, E., 

Urias-Valdez, D. P., 

Garcia-González, L-

A., Fuentes-Orozco, 

C., Chávez-Tostado, 

M., Macías-Amezcua, 

M. D., Garcia-

Renteria, J., & 

González-Ojeda, A. 

 

Mexico 

2014 

 

Quality of Life 

Among Women 

Treated for Breast 

Cancer: A Survey 

of Three 

Procedures in 

Mexico 

 

International 

Society of 

Aesthetic Plastic 

Surgery 

Kvantitativ, tvärsnittsstudie.  

 

Totalt 139 kvinnor deltog i studien. 

 

Mätmetoder: European Organization for 

Research and Treatment of Cancer 

Quality of Life Questionnaire, (EORTC 

QLQ-C30). The European Organization 

for Research and Treatment of Cancer 

Breast Cancer-Specific Quality of Life 

questionnaire, (EORTC QLQ-BR23). 

 

Analys: Student’s T test.  

Att fastställa 

livskvaliteten bland 

kvinnor som blivit 

behandlade med en 

av de tre olika 

kirurgimetoderna för 

bröstcancer. 

Den globala hälsan samt rollfunktion var 

bättre hos dem som utfört bröstbevarande 

kirurgi. Mastektomi gruppen skattade för 

mest smärta i jämförelse. Bröstsymtom 

och kroppsuppfattnings problem 

upplevdes värst hos dem med 

bröstbevarande kirurgi. Den allmänna 

hälsan var sämre hos dem som utförde 

mastektomi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 

13. 

Kamińska, M., 

Ciszewski, T., 

Kukiełka-Budny, B., 

Kubiotowski, T., 

Baczewska, B., 

Makara-Studzińska, 

M., Starosławska, E., 

& Bojar, I.  

 

Polen 

2015 

 

Life quality of 

women with  

breast cancer after 

mastectomy  or 

breast conserving 

therapy treated 

with  adjuvant 

chemotherapy 

 

Annals of 

Agricultural and 

Environmental 

Medicine 

Kvantitativ 

 

85 Kvinnor deltog.  

 

Mätmetod: Quality of life questionnaire – 

core 30, (QLQ-C30). Breast Cancer 

Module, (QLQ-BR23). 

 

Analys: Mann-whitney U test och 

Kolmogorov-Smirnov. 

Utvärdera 

livskvaliteten hos 

kvinnor som 

behandlats för 

bröstcancer genom 

kirurgiska ingrepp 

med två olika 

alternativa metoder: 

Mastektomi eller 

bröstbevarande 

kirurgi. 

Sociala och demografiska faktorer (ålder, 

utbildning, civilstånd) påverkade 

utvärderingen av livskvaliteten bland båda 

grupperna. Nivån av ångest och 

depression påverkade också den allmänna 

livskvaliteten och var högre hos kvinnor 

som har genomgått mastektomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medel 



  
 

X 

14.  

Aerts, L., 

Christiaens, M. R., 

Enzlin, P., Neven, P., 

& Amant, F. 

 

Belgien 

2014 

Sexual 

functioning in 

women after 

mastectomy 

versus breast 

conserving 

therapy for early-

stage breast 

cancer: A 

prospective 

controlled study 

 

The breast 

Kvantitativ, prospektiv kontrollerad 

studie.  

 

149 kvinnor deltog.  

 

Mätmetoder: Beck Depression Inventory, 

(BDI). World Health Organization-5 

Well-being Scale (WHO-5). Body Image 

Scale, (BIS). European Organization for 

Research and Treatment of Cancer 

Quality of Life Questionnaire, (EORTC 

QLQ-C30). The European Organization 

for Research and Treatment of Cancer 

Breast Cancer-Specific Quality of Life 

questionnaire, (EORTC QLQ-BR23). 

 Dyadic Adjustment Scale, (DAS). Short 

sexual functioning scale. Specific sexual 

problems questionnaire, (SSPQ). 

 

Analys: Statistical Package for the social 

science. Students T test, Mann-whitney U 

test, Chi-square tests och fisher exact test. 

 

Att undersöka hur 

bröstcancerpatienter 

har anpassat sitt 

sexliv efter att ha 

behandlats med 

antingen mastektomi 

eller bröstbevarande 

kirurgi.  

I resultatet visar det att jämfört med 

situationen före operationen rapporterade 

kvinnorna som genomförde 

bröstbevarande kirurgi problem med 

sexuell upphetsning. De kvinnor som 

genomförde mastektomi rapporterade 

problem med den sexuella lusten, 

upphetsning och förmågan att få orgasm. 

Detta fanns dessutom som signifikanta 

skillnader vid jämförelser med en frisk 

kontrollgrupp. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

XI 
 

Bilaga 3. Kvalitetsgranskningsmall för kvantitativ ansats 

 
1. Är studiens syfte väl beskrivet?    Ja  Nej 

 

2. Är frågeställningarna väl beskrivna?   Ja Nej 

 

3. Är designen av studien relevant utifrån syftet?  Ja Nej 

 

4. Finns väl beskrivna inklusions- och exklusionskriterier? Ja Nej 

 

5. Framgår det hur urvalet har gått till?   Ja Nej 

 

6. Framgår det hur många som deltog i studien?   Ja Nej 

 

7. Är urvalsgruppen representativ?    Ja Nej 

 

8. Är mätmetoderna väl beskrivna?   Ja Nej 

 

9. Är reliabiliteten beräknad?    Ja Nej 

 

10. Är validiteten diskuterad?    Ja Nej 

 

11. Är eventuella bortfall beskrivna?   Ja Nej 

 

12. Finns det ett etiskt godkännande eller resonemang? Ja Nej 

 

13. Är analysen väl beskriven?    Ja Nej 

 

14. Är resultatets huvudfynd väl beskrivna?  Ja Nej 

 

15. Har artikeln en god stringens?   Ja Nej 

 

16. Går resultatet att generalisera till en annan population? Ja Nej 

 

17. Har resultatet en klinisk betydelse?  Ja Nej 

 

 
Kvalitetsgränser:  
Hög kvalitet: 14-17 poäng 
Medel kvalitet: 10-13 poäng 
Låg kvalitet: 0-9 poäng 

 

 

 
(För orginalmall se Forsberg och Wengström, 2008) 
 

 

 

 



  
 

XII 
 

Bilaga 4. Kvalitetsgranskningsmall för kvalitativ ansats 

 
1. Är studiens syfte väl beskrivet?    Ja  Nej 

 

2. Är metoden väl beskriven?   Ja Nej 

 

3. Är designen av studien relevant utifrån syftet?  Ja Nej 

 

4. Finns väl beskrivna inklusions- och exklusionskriterier? Ja Nej 

 

5. Framgår det vart undersökningen är genomförd? Ja Nej 

 

6. Finns det beskrivit när/var/hur urvalsgruppen  

blev kontaktad?    Ja Nej 

 

7. Är urvalsmetoden väl beskriven?   Ja Nej 

 

8. Är urvalsgruppen väl beskriven?   Ja Nej 

 

9. Är urvalsgruppen representativ?    Ja Nej 

 

10. Är datainsamlingen väl beskriven?   Ja Nej 

 

11. Beskrivs metoden för datainsamling tydligt?  Ja Nej 

 

12. Beskrivs teman och kategorier väl?   Ja Nej 

 

13. Finns det ett etiskt godkännande eller resonemang? Ja Nej 

 

14. Är analysen väl beskriven?    Ja Nej 

 

15. Är resultatets huvudfynd väl beskrivna?  Ja Nej 

 

16. Är resultatet trovärdigt och pålitligt?  Ja Nej 

 

17. Har artikeln en god stringens?   Ja Nej 

 

18. Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?  Ja Nej 

 

19. Har resultatet en klinisk betydelse?  Ja Nej 

 

 

Kvalitetsgränser:  
Hög kvalitet: 16-19 poäng 
Medel kvalitet: 12-15 poäng 
Låg kvalitet: 0-11 poäng 

 

 

 
(För original se Forsberg och Wengström, 2008) 


