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Abstrakt 
Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen bland kvinnor i Sverige. 
Mastektomi är en frekvent förekommande behandling vid bröstcancer där hela bröstvävnaden 
elimineras. Sjuksköterskans uppgift är bland annat att stödja kvinnan utifrån ett 
personcentrerat förhållningssätt då individen befinner sig i en sårbar transition. 
Litteraturstudien förankras i Meleis transitionsteori.  
Syfte: Syftet var att belysa kvinnors erfarenheter av att förlora ett bröst till följd av 
bröstcancer.  
Metod: Metoden har grundat sig i en systematisk litteraturstudie. Studien inkluderade tio 
kvalitetsgranskade artiklar från databaserna Cinahl, Pubmed och PsycInfo. Forsberg och 
Wengströms (2016) beskrivning av innehållsanalys tillämpades som analysmetod. I analysen 
identifierades utsagor som kodades vilket gav fem kategorier.    
Resultat: Resultatet delades in i: Förändrad kroppsbild, fysiska konsekvenser, psykiska 
konsekvenser, påverkan på relationer samt behov av stöd. Kvinnor erfor en negativ 
kroppsbild efter mastektomin vilket inverkade på femininiteten och sexualiteten. Vissa 
kvinnor fann slutligen acceptans till den nya kroppsbilden. Även fysiska och psykiska 
konsekvenser samt relationella klyftor påvisades. Stöd från omgivningen samt sjuksköterskan 
var essentiellt efter mastektomin.  
Slutsats: Kvinnor som har förlorat ett bröst till följd av bröstcancer erfor kroppsliga, fysiska, 
psykiska samt sociala påfrestningar. Resultatet av litteraturstudien kan ge sjuksköterskan en 
ökad förståelse för kvinnors erfarenheter av bröstförlusten och hur kvinnorna kan stödjas i 
processen.  
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1 Inledning 

Bröstcancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna i Sverige och mastektomi utgör en 

funktionell behandling vid sjukdomen enligt Bergh et al. (2007). I vår kommande profession 

kan detta vara en återkommande grupp av patienter vilket gör det relevant att ha bred kunskap 

i hur kvinnors livssituation kan påverkas vid mastektomi. Utifrån klinisk erfarenhet på en 

kirurgavdelning i södra Sverige har vi en förförståelse att sjuksköterskan till största del ser till 

kvinnors medicinska tillstånd. Då vi har erhållit erfarenheter av bekanta och anhöriga vilka 

har fått diagnosen bröstcancer med påföljande mastektomi har vi uppmärksammat att kvinnor 

likaledes påverkas emotionellt och socialt. Denna förförståelse har medvetandegjorts och 

beaktats genomgående i litteraturstudiens utformning. Vi erfar därför att det är essentiellt att 

sjukvårdspersonal blir medvetna om denna angelägenhet och hur kvinnor kan påverkas utifrån 

flertalet dimensioner. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Bröstcancer 

Bröstcancer uppkommer vanligen initialt från mjölkgångarnas celler eller mjölkkörtlarna. Om 

tumören decentraliseras och sprider sig till stödjevävnad övergår den till att vara invasiv 

(Ericson & Ericson, 2012). En rapport från Socialstyrelsen (2017) visar att ungefär 9400 

kvinnor diagnostiserades med bröstcancer år 2015 i Sverige. Prognosen vid bröstcancer har 

stor variationsbredd beroende på faktorer som inkluderar bland annat storlek på tumören samt 

förekomst av metastaser (Assi et al., 2013). Tioårsöverlevnaden hos individer med en 

begränsad spridning till axillära lymfkörtlar överstiger 80 procent. Emellertid minskar 

överlevnaden vid en omfattande axillär spridning (Ze-Ming et al., 2017).  

 

Diagnostiseringen av bröstcancer utgår från tre element och benämns som trippeldiagnostik. I 

en trippeldiagnostik inkluderas mammografi, klinisk inspektion samt biopsi. Den primära 

upptäckten av bröstcancer utgörs främst av screening med mammografi eller att kvinnan 

anträffar en knöl i bröstregionen (Bergh et al., 2007). Domingo et al. (2015) betonar 

relevansen av screening och menar att det möjliggör identifiering av både benigna samt 

maligna bröstförändringar vilket minskar bröstcancerdödligheten. 
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Behandlingen vid bröstcancer kan utgöras av mastektomi eller bröstbevarande kirurgi vilket 

benämns som partiell mastektomi enligt Bergh et al. (2007). Ovanstående ingrepp är de 

kirurgiska behandlingsåtgärder som finns att tillgå. Även kemoterapi, strålbehandling och 

endokrin behandling med antiöstrogena- eller antikroppsläkemedel är behandlingar som finns 

att tillgå vid bröstcancer. Vanligen används de i kombination med varandra för att 

effektivisera behandlingen (Bergh et al., 2007).  

 

2.1.1 Mastektomi  

Dragun, Huang, Tucker och Spanos (2012) påvisar att mastektomi är en frekvent 

förekommande behandling vid bröstcancer. Denna behandling innebär att hela bröstet 

inklusive samtlig lymfkörtelvävnad i armhålan elimineras. Enligt Bergh et al. (2007) kan 

mastektomi likaledes utgöra profylaktisk behandling om individen innehar en hög ärftlig risk 

att drabbas av bröstcancer genom att bära en mutation på generna BRCA-1 samt BRCA-2. 

Mastektomi utgör 45 procent av behandlingen vid bröstcancer enligt Dragun et al. (2012).  

 

2.1.1.1 Bröstrekonstruktion 

Efter en mastektomi kan kvinnan erhålla protes eller rekonstruktiv kirurgi för att återställa 

bröstets form och fyllnad. Rekonstruktiv kirurgi kan verkställas genom att kroppsegen vävnad 

alternativt ett silikonimplantat placeras under bröstets muskel. Rekonstruktionen kan infalla i 

samband med mastektomin eller vid ett senare tillfälle då kvinnans cytostatikabehandling är 

avslutad. Efter en mastektomi väljer ungefär 20 procent att genomgå en bröstrekonstruktion 

(Bergh et al., 2007).   

 

2.2 Personcentrerad omvårdnad  

Personcentrerad omvårdnad är en vårdform där patienten utgör kärnan i vården. I detta 

perspektiv utgör partnerskap och delaktighet två essentiella komponenter. Sjuksköterskans 

partnerskap ska utgöras av nära samarbete och etablerad kommunikation i förhållande till 

patient och anhöriga. För att patient och sjuksköterska ska uppnå ett partnerskap erfordras det 

att sjuksköterskan bjuder in patienten och gör denne delaktig i sin vård med möjlighet att 

påverka beslut (Ekman et al., 2011). Carvalho et al. (2016) framhåller sjuksköterskans roll i 

förhållande till kvinnor som har fått diagnosen bröstcancer och betonar relevansen av ett 

personcentrerat förhållningssätt. I det personcentrerade förhållningssättet är sjuksköterskans 
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patientundervisning samt omvårdnad essentiella element för att reducera fysiskt och 

emotionellt lidande. Kvinnor med bröstcancer önskar uppmärksamhet, lyhördhet och 

förståelse av sjuksköterskan. Emellertid tenderar sjuksköterskan att främst se till kvinnors 

medicinska tillstånd snarare än det emotionella (Carvalho et al., 2016).  

 

Arakelian, Swenne, Lindberg, Rudolfsson och Vogelsang (2017) betonar att sjuksköterskans 

personcentrerade förhållningssätt ska utgå från flera element. Elementen utgörs av att vården 

ska grundas i patientens förmågor och önskningar, att individen betraktas som unik, att 

sjuksköterskan bemöter individens fysiska och emotionella behov samt att hen följs upp 

kontinuerligt under vårdprocessen. Dessa element går i linje med Hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS, 1982:763) som föreskriver att sjuksköterskan ska utgå från ett personcentrerat 

förhållningssätt där individens behov åskådliggörs och beaktas. Detta finns likaledes stadgat i 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor som lyfter relevansen av att se till den unika individen 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

 

2.3 Livskvalitet  

Livskvalitet är ett multidimensionellt begrepp som kan ses utifrån både subjektiva och 

objektiva aspekter. Livskvalitetens subjektiva element är individuell då människor har 

varierande intentioner och förhoppningar på livet och individen väljer om denne vill efterfölja 

ideal eller verklighet. Livskvalitet uppnås då individen erfar tillfredsställelse. Emellertid kan 

individens tillfredsställelse reduceras om hen strävar efter ett ideal med lång distans till 

verkligheten. Det objektiva perspektivet på livskvalitet utgörs av både kroppsliga och 

materiella element då en fysiskt fungerande kropp samt ett materiellt välbehag främjar 

individens livskvalitet (Birkler, 2007). Detta går i linje med World Health Organisations 

(WHO, 1998) definiering av begreppet som framhåller att livskvalitet uppnås när individen 

erfar socialt, psykologiskt och fysiskt välbefinnande. 

 

Hutter et al. (2013) åskådliggör att depression, ångest och smärta är faktorer vilka kan inverka 

på en individs livskvalitet vid cancer. Bayram, Durna och Akin (2014) framhåller att 

hälsorelaterad livskvalitet är en essentiell komponent i cancersjukvård vilken bland annat 

inkluderar individens fysiologiska, sociala och emotionella förmågor i sjukdomen. Sorg, 

tankar angående döden samt oro för individens framtida livssituation kan inverka på det 
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emotionella välbefinnandet och följaktligen på individens livskvalitet vid cancer (Bayram et 

al., 2014).  

 

2.4 Kroppsbild 

En individs kroppsbild speglar den mentala illustrationen av kroppen och är en synnerligen 

subjektiv upplevelse enligt Fobair et al. (2005). Individen kan erfara sin kroppsbild utifrån 

förnimmelser av bland annat känsel och syn. Snöbohm, Friedrichsen och Heiwe (2010) 

beskriver att individens kroppsbild jämväl utgörs av kroppens funktionalitet och kroppsbilden 

utgör en essentiell komponent i individens identitet. Emellertid förorsakas människans 

kroppsbild vanligen av de ideal vilka finns preciserade i samhället. Vid cancersjukdom kan 

kroppsliga förändringar som till exempel håravfall, förlust av kroppsdelar samt 

läkemedelsinducerade effekter inverka på kroppsbilden (Snöbohm et al., 2010). Individers 

kroppsbild är en ansenlig faktor i identiteten och en förändrad kroppsbild kan leda till en 

modifierad eller förlorad identitet om individen inte finner acceptans till dessa förändrade 

faktorer. Emellertid blir flertalet individer först medvetna om sin kroppsliga identitet då 

sjukdom eller ohälsa uppstår (Birkler, 2007). Enligt Fobair et al. (2005) kan en förändrad 

kroppsbild likaledes inverka på individens sexualitet och självaktning.  

 

3 Teoretisk referensram 
Transition theory är en lämplig teoretisk referensram i denna systematiska litteraturstudie för 

att åskådliggöra kvinnors transitionsfaser vid bröstförlust till följd av bröstcancer. Carvalho et 

al. (2016) betonar relevansen av att sjuksköterskan åskådliggör och beaktar kvinnors behov 

och emotioner vid mastektomi. Att använda transitionsteorin som referensram kan främja 

sjuksköterskans förståelse för patientens upplevelse av sjukdom och vård. Begreppet 

transition har flera användningsområden och definitioner (Meleis, 2010). Svenska akademins 

ordbok definierar transition som övergång från ett stadium till ett annat (SAOB, 2007). Inom 

vårdvetenskap åsyftar transition till förändring, sammanhang och utveckling (Meleis, 2010).  

 

Meleis (2010) framhåller att transitionsteorin utgörs av bland annat situationsanpassad samt 

sjukdomsanpassad transition. Inom vårdvetenskap åsyftar situationsanpassad transition att 

identifiera faktorer vilka förändrar en individs tillvaro. Dessa faktorer kan utgöras av 

personliga kriser och däribland förändrade familjeförhållanden. Den sjukdomsrelaterade 
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transitionen är jämväl central inom vårdvetenskapen och syftar till att belysa en individs 

transition då ohälsa eller sjukdom uppstår. Upplevelsen av den sjukdomsrelaterade 

transitionen kan skilja sig beroende på individens ålder och bakgrund (Meleis, 2010). 

Sjuksköterskans och anhörigas stöd till patienter i transition har en förmånlig inverkan på 

individen och möjliggör för hen att åstadkomma en fulländad transition. För att transitionen 

ska fulländas bör sjuksköterskan utgå från tre faser. Faserna ska enligt teorin utgöras av 

planering, transition och uppföljning. Dessa delar är även väsentliga för att åstadkomma 

kontinuitet i vårdkedjan (Meleis, 2010).  En individ genomlever kontinuerligt transitionsfaser 

och transitionen påverkar jämväl individens anhöriga. Transition inom vården är en sårbar fas 

och transitionen riskerar att ge en negativ inverkan på individen med konsekvenser som 

lidande och ohälsa. Emellertid kan en fullgod transition resultera i ökad livsmening vilket 

möjliggör för individen att uppleva hälsa. Vid denna tidpunkt är transitionen fulländad enligt 

teorin.  

 

4 Problemformulering 
Varje år drabbas ungefär 9400 kvinnor av bröstcancer och mastektomi utgör en vanlig 

behandling. Att erhålla diagnosen bröstcancer innebär stora förändringar för kvinnan utifrån 

ett emotionellt, socialt och fysiskt perspektiv vilket kan inverka på individens livskvalitet. 

Sjuksköterskan tenderar emellertid att främst se till kvinnors medicinska tillstånd snarare än 

det emotionella trots att båda aspekterna är väsentliga i en personcentrerad vård och för 

kvinnans livskvalitet. I sjuksköterskans roll ingår det att kunna erbjuda kvinnan en 

personcentrerad vård efter en mastektomi. För att stödja kvinnan i denna övergångsfas 

behöver sjuksköterskan bland annat erhålla kunskaper om kvinnans erfarenheter. Detta 

eftersom individen befinner sig i en sårbar transition då ohälsa eller sjukdom föreligger. Dessa 

aspekter illustrerar relevansen av att belysa kvinnors erfarenheter efter att ha förlorat ett bröst 

till följd av bröstcancer.  

 

5 Syfte 
Syftet var att belysa kvinnors erfarenheter av att förlora ett bröst till följd av bröstcancer.  
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6 Metod 

Metoden i uppsatsen är i enlighet med Forsberg och Wengströms (2016) beskrivning av en 

systematisk litteraturstudie. En systematisk litteraturstudie åsyftar att översiktligt belysa ett 

område. Valet av metod grundade sig i att kvinnors erfarenheter av att förlora ett bröst till 

följd av bröstcancer är ett väl utforskat ämne sedan tidigare och en systematisk litteraturstudie 

ansågs därför vara relevant för att belysa problemområdet.  

 

6.1 Datainsamling 

Utifrån litteraturstudiens syfte har en systematisk sökning utförts i de elektroniska databaserna 

Cinahl, PubMed samt PsycInfo (se bilaga 1). Initialt gjordes en pilotsökning för att säkerställa 

sökordens relevans för uppsatsens syfte. Sekundärt utfördes första sökningen i Cinahl vilken 

är en databas för vårdvetenskaplig forskning. Därefter utfördes även sökningar i den 

medicinska och vårdvetenskapliga databasen PubMed samt PsycInfo vilken fokuserar på 

psykologiska avseenden inom vårdvetenskap. Detta med syfte att erhålla en bredare sökning i 

enlighet med Forsberg och Wengströms (2016) beskrivning. Sökningarna utfördes mellan 

171024-171106. 

 

Sökorden för litteraturstudien formades utifrån syftet. För att effektivisera sökningarna i 

samtliga databaser har ämnesordlistorna Cinahl headings, MeSh och Thesaurus använts i 

Advanced Search. De ämnesord som användes konsekvent i sökningarna var breast neoplasm, 

mastecomy, life experiences, quality of life och emotions. Därtill användes fritextorden breast 

cancer, experienc*, breast surgery, feelings och mastectom*. I sökningen användes 

trunkering för att erhålla flertalet böjningar av fritextordet. Trunkering markeras genom 

asterisk (*) i slutet av ett sökord (Östlundh, 2017). Sökorden i Cinahl, PubMed och PsycInfo 

delades initialt in i block genom sökoperatören OR. Sekundärt användes operatorn AND för 

att sammanställa de olika blocken. Blocken avgränsades sedan med artiklar publicerade från 

år 2010-2017, artiklar skrivna på engelska och kvinnor mellan 19-44 år. I PsycInfo 

avgränsades kvinnornas åldrar till ett intervall mellan 18-39 år då detta var databasens 

förutbestämda indelningar. För att säkerställa artiklarnas kvalitet inkluderades endast artiklar 

vilka har blivit publicerade i en vetenskaplig skrift. I kriterierna för att en artikel ska 

publiceras i en vetenskaplig tidskrift ingår det att den ska ha genomgått peer-review och den 

har då granskats av forskare som är verksamma inom samma ämnesområde (Östlundh, 2017).  
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6.1.1 Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier ska främja sökningarnas relevans i förhållande till syftet med 

litteraturstudien (Forsberg & Wengström, 2016). Inklusionskriterierna innefattade kvinnor 

som hade genomgått en mastektomi inom 24 månader vid datainsamlingen.   

 

6.1.2 Urval 

Urvalets tillvägagångssätt gick i linje med Forsberg och Wengströms (2016) beskrivning. 

Initialt granskades artiklarnas titlar och abstrakts individuellt för att säkerställa giltighet i 

sökningen. Sökresultaten gav 351 titlar och totalt lästes 193 abstracts. Titlarna som 

exkluderades inbegrep partiell och profylaktisk mastektomi, preoperativa upplevelser, 

erfarenheter av att erhålla diagnosen bröstcancer samt kvinnans erfarenheter efter 

bröstrekonstruktion vilka var irrelevanta aspekter utifrån syftet. Då abstrakten hade lästs och 

diskuterats valdes 33 artiklar ut vilka lästes i fulltext och här gjordes ytterligare ett urval för 

att exkludera de artiklar vilka inte svarade på litteraturstudiens syfte. I detta stadie upprättades 

en manuell exkludering av de studier som studerade kvinnors upplevelser av mastektomi efter 

24 månader. De tio artiklar som slutligen inkluderades i litteraturstudien diskuterades för 

säkerställa konsensus. Av dessa tio artiklar var fem stycken kvalitativa och resterande fem var 

kvantitativa.  

 

6.2 Kvalitetsgranskning 

De tio artiklar som ansågs vara adekvata i förhållande till syftet har erhållit 

kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskning av valda artiklar utgick från Carlsson och Eimans 

(2003) kvalitativa och kvantitativa bedömningsmallar (se bilaga 3). I bedömningsmallarna 

fanns kriteriet patienter med lungcancer inkluderat vilket togs bort då det inte var adekvat i 

förhållande till litteraturstudien. Detta resulterade i att poängen för respektive 

bedömningsmall omberäknades. Initialt i kvalitetsgranskningen lästes och bedömdes 

artiklarnas innehåll med utgångspunkt i mallarna. I bedömningsmallarna värderades 

kvalitetsnivåer utifrån hög (nivå I), medelhög (nivå II) samt låg (nivå III). För att garantera 

granskningsmallarnas kvalitet bedömdes fyra av artiklarna även utifrån Forsberg och 

Wengströms (2016) mall. Av de artiklar som erhöll kvalitetsgranskning inkluderades samtliga 

artiklar i resultatet. De artiklar som inkluderades i litteraturstudiens resultat var av nivå I och 

II. Efter granskningen utarbetades en artikelmartris (se bilaga 2). En artikelmatris ska utgöra 
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en sammanfattning av valda artiklar och deras kvalitetsnivå enligt Kristensson (2014).  

 

6.3 Analys 

I litteraturstudien har innehållsanalys tillämpats som analysmetod enligt Forsberg och 

Wengströms (2016) beskrivning. Analysen åsyftar att urskilja mönster i det insamlade 

materialet genom att identifiera utsagor, koder samt kategorier. I innehållsanalys separeras 

helheten till delar för att sedan sammansätta delarna till en ny helhet (Forsberg & Wenström, 

2016). I det första steget av innehållsanalysen lästes texterna enskilt igenom vid upprepade 

tillfällen med fokus på helheten för att få en inblick i texten. I samband med denna läsning 

identifierades utsagor som översattes till det svenska språket. Utsagorna diskuterades sedan 

tills konsensus uppnåddes. Totalt identifierades 52 utsagor som ordnades i en tabell. 

Utsagorna erhöll sedan koder. Koderna speglar utsagornas centrala innehåll i en kort version. 

Därefter kondenserades koderna till kategorier. En kategori omfattar ett stort område där 

flertalet koder kan inkluderas enligt Forsberg och Wengström (2016). Slutligen urskildes fem 

kategorier.  

 

Tabell 1. Exempel på analysförfarande. 

Utsaga Översättning Kod Kategori 

When viewing the postoperative site 
initially without a mirror, three 
women talked about struggling to see 
the chest area because of the changes  

Vid betraktning av området där 
operationen förekommit utan en 
spegel, talade tre kvinnor om 
svårigheter att se bröstregionen på 
grund av förändringarna 

Förändrad 
relation till 
kroppen 

Förändrad 
kroppsbild 

56,2 % had physical symptoms .. the 
most frequent were lack of memory, 
constant physical fatigue, and 
constant tiredness, changes in 
appetite and tingling in hands/feets  

56,2 % hade fysiska symtom … de 
mest frekventa var minskat minne, 
konstant fysisk fatique, konstant 
trötthet, förändringar i aptiten och 
stickningar i händer/fötter 

Påverkan på 
individens 
fysiska 
förmågor 

Fysiska 
konsekven
ser  

The majority felt daily anxiety, 
nervous, depressive symptoms, 
prolonged anger, irritability 

Majoriteten kände daglig ångest, 
nervositet, depressiva symtom, 
långvarig ilska och irritabilitet 

Påverkan på det 
psykiska 
måendet 

Psykiska 
konsekven
ser 

24.7 % reported being divorced from 
their husbands and 13.6% reported 
being seprated from their husbands 

24.7 % rapporterade att de hade 
skilt sig från sina män och 13.6 % 
rapporterade att de hade separerat 
från sina män 

Skilsmässor och 
separationer 
efter 
mastektomi 

Påverkan 
på 
relationer 

It mattered that the health 
professionals had time to talk with 
them and it was essential that the 
health professionals showed 
humanity and was not just providing 
information about practical issues 

Det spelade roll att vårdpersonal 
hade tid att samtala med dem och 
och det var viktigt att vårdpersonal 
visade mänsklighet och inte bara 
förse info om praktiska frågor 

Sjuksköterskans 
roll 

Behov av 
stöd 
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7 Forskningsetiska överväganden 
I en litteraturstudie bör ett etiskt övervägande återfinnas i inkluderade artiklar (Forsberg & 

Wengström, 2016). Artiklarna i litteraturstudien har redogjort för forskningsetiska 

överväganden och däribland konfidentialitet alternativt blivit godkända av en etisk nämnd. 

Därtill har alla deltagare i samtliga artiklar givit informerat samtycke till att delta. I 

litteraturstudien har Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer för god forskningsed beaktats rådande 

anti-plagiering, kritiskt förhållningssätt, systematiskt urval och etiska resonemang.   

  

8 Resultat  
Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors erfarenheter av att förlora ett bröst till följd 

av bröstcancer. Resultatet delades upp i fem kategorier; förändrad kroppsbild, fysiska 

konsekvenser, psykiska konsekvenser, påverkan på relationer och behov av stöd. Dessa 

kategorier redovisas nedan. 

 

8.1 Förändrad kroppsbild 

Efter det att kvinnorna förlorade ett bröst till följd av bröstcancer uppstod en negativ syn på 

kroppsbilden som bland annat karaktäriserades av missnöjdhet med det kosmetiska resultatet. 

Kvinnorna upplevde visuell disharmoni när de betraktade sig själva i spegeln på grund av 

asymmetri till följd av den förlorade kroppsdelen (Chen, Liao, Chen, Chan, & Chen, 2012; 

Fallbjörk, Rasmussen, Karlsson, & Salander, 2013; Freysteinson et al., 2012; Odige et al., 

2010; Piot-Ziegler, Sassi, Raffaoul, & Delaloye, 2010). Även oestetiska ärrbildningar ansågs 

resultera i en negativ kroppsbild efter mastektomin (Fallbjörk et al., 2013; Freysteinson et al., 

2012; Piot-Ziegler et al., 2010). Flera kvinnor upplevde att de fick anpassa kläderna efter 

kroppsförändringen och använde därför kläder som inte uppenbarade det mastektomerade 

området (Freysteinson et al., 2012; Piot-Ziegler et al., 2010). Yngre kvinnor i 

litteraturstudiens åldersintervall erfor mer kroppsrelaterade komplex i jämförelse med äldre 

och fler yngre kvinnor ville göra en bröstrekonstruktion (Chen et al., 2012; Fallbjörk et al., 

2016). På grund av den negativa kroppsbilden ville flertalet kvinnor genomgå en 

bröstrekonstruktion i framtiden med avsikt att återfå formen av ett bröst för att tillfredsställa 

partnern och reducera omgivningens fördomar och åsikter om kvinnors kroppar (Fallbjörk et 

al., 2013; Piot-Ziegler et al., 2010). De kvinnor som inte ville genomföra en 
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bröstrekonstruktion upplevde att en rekonstruktion inte skulle kunna åtgärda de psykiska, 

fysiska och kosmetiska konsekvenser som mastektomin hade orsakat (Piot-Ziegler et al., 

2010). 

 

Flera av de kvinnor som upplevde en negativ förändrad kroppsbild erfor att deras femininitet 

förlorades efter mastektomin. Bröstet ansågs vara en kroppsdel med feminin symbolik och 

utan denna kroppsdel förlorades den kvinnliga identiteten (Batista, Merces, Santana, Pinheiro, 

Lua, & Oliveira, 2017; Jørgensen, Garne, Søgaard, & Laursen, 2015; Odige et al., 2010; Piot-

Ziegler et al., 2010). Denna förlorade könsidentitet resulterade i att flertalet kvinnor 

betraktade sig själva som män snarare än kvinnor (Piot-Ziegler et al., 2010).  

 

Efter mastektomin upplevde flertalet kvinnor att sexuallivet påverkades och däribland både 

sexuell lust och aktivitet. Detta visade sig vara en konsekvens av kvinnans upplevelse av 

minskad attraktivitet och funktion på grund av den förändrade kroppsbilden (Batista et al., 

2017; Fallbjörk et al., 2013; Jørgensen et al., 2015; Manganiello, Hoga, Reberte, Miranda, & 

Rocha, 2011; Odige et al., 2010; Piot-Ziegler et al., 2010). Då vissa av kvinnorna inte var 

bekväma med den förändrade kroppsbilden tillät de sig inte att visa sig nakna framför sina 

partners. Detta påverkade den sexuella intimitet- och aktivitetsnivån för kvinnorna efter 

mastektomin (Fallbjörk et al., 2013; Piot-Ziegler et al., 2010).  

 

Efter mastektomin framgick det att kvinnorna erfor ambivalenta känslor i förhållande till 

kroppen. En del kvinnor fann slutligen acceptans till den nya kroppsbilden och för varje gång 

de betraktade sig själva spegeln efter mastektomin blev det mindre bekymmersamt för dem 

(Batista et al., 2017; Freysteinson et al., 2012). Kvinnornas acceptans till att förlora ett bröst 

uppenbarades efter en längre period av sorg och tomhet då de insåg att mastektomin var en 

skyddande åtgärd som åsyftade att behandla cancern. En del kvinnor upplevde att de aldrig 

skulle finna acceptans till sitt förlorade bröst på grund av den negativa påverkan på 

kroppsbilden. Vissa kvinnor erfor att kroppen hade svikit dem (Batista et al., 2017; Piot-

Ziegler et al., 2010).  

 

8.2 Fysiska konsekvenser 

Kvinnorna upplevde att smärta var den främsta och mest påfrestande fysiska konsekvensen 

efter mastektomin vilket påverkade förmågan till vardagliga aktiviteter (Chen et al., 2012; 
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Manganiello et al., 2011; Piot-Ziegler et al., 2010; Primo et al., 2013). Den fysiska smärtan 

resulterade i minskad livskvalitet. Smärtan utgjordes av rörelseinskränkningar, svullnad och 

domningar i sjukdomssidan (Chen et al., 2012). En del upplevde även långvariga perioder av 

stickningar i händer respektive fötter. På grund av smärtan hade flertalet kvinnor svårt att 

komma tillbaka till sina ordinarie arbeten efter mastektomin (Primo et al., 2013). De fysiska 

konsekvenserna utgjordes även av bland annat trötthet, minskad aptit och sömnstörningar 

(Chen et al., 2012; Giardini et al., 2013; Primo et al., 2013). Rastlöshet var ytterligare en 

fysisk konsekvens som var framträdande hos kvinnorna efter mastektomin (Chen et al., 2012; 

Giardini et al., 2013).   

 

8.3 Psykiska konsekvenser 

Psykiska påfrestningar var frekvent förekommande hos kvinnor efter genomgången 

mastektomi. Måttliga till svåra nivåer av depressiva symtom och ångest upplevdes av 

kvinnorna som opererat bort ett bröst inom en period på två år (Chen et al., 2012; Giardini et 

al., 2013; Piot-Ziegler et al., 2013; Primo et al., 2013). Flertalet kvinnor erfor en lägre 

hälsorelaterad livskvalitet som en konsekvens av de depressiva symtom som erfors (Giardini 

et al., 2013; Manganiello et al., 2011). Stressrelaterade symtom var likaledes framträdande 

hos kvinnorna (Chen et al., 2012; Primo et al., 2013). Sorg var ytterligare en central emotion 

som uppkom hos kvinnorna vilken kvarstod under en längre tid efter operationen. Sorgen 

grundade sig bland annat i en förändrad kroppsbild och ovisshet för framtiden. Ilska och 

frustration förekom även hos kvinnorna på grund av att de erfor orättvisa över att det var de 

som drabbats av bröstcancer och behövt genomgå en påföljande mastektomi (Freysteinson et 

al., 2012; Jørgensen et al., 2015; Piot-Ziegler et al., 2010; Primo et al., 2013). På grund av det 

mastektomerade bröstet befann sig kvinnorna i en chockfas under en period efter operationen 

då bröstcancern blev allt mer påtaglig vilket påverkade dem emotionellt (Freysteinson et al., 

2012; Piot-Ziegler et al., 2010).  

 

8.4 Påverkan på relationer 

Många kvinnor upplevde relationella klyftor efter operationen och svårigheter att ingå i nya 

gemenskaper med människor i deras omgivning. De relationer som ansågs blev påverkade av 

mastektomin var partnerrelationer mellan man och kvinna samt familjerelationer 

(Freysteinson et al., 2012; Giardini et al., 2013; Piot-Ziegler et al., 2010). De relationella 

klyftorna utmärktes främst inom partnerrelationer (Odige et al., 2010; Piot-Ziegler et al., 
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2010). Kvinnorna upplevdes bland annat ta avstånd från sina partners gällande intimitet och 

känslomässigt engagemang (Giardini et al., 2013; Piot-Ziegler et al., 2010). En del kvinnor 

erfor även att de erhöll mindre kärlek och bekräftelse från sina partners (Freysteinson et al., 

2012; Odige et al., 2010). Partnernas förhållningssätt till kvinnorna var en essentiell faktor för 

att de skulle känna sig bekräftade och älskade. Detta kunde partnern främja genom att bemöta 

kvinnan på samma sätt som före operationen (Batista et al., 2017). Det påvisades jämväl att 

flera kvinnor hade erfarenheter av skilsmässor efter mastektomin (Odige et al., 2010).  

 

Familjerelationerna ansågs blev påverkade efter mastektomin på grund av att kvinnorna 

upplevde att de var en belastning för familjemedlemmarna. Detta då fysiska och psykiska 

begränsningar resulterade i nedsatt arbetsförmåga hos kvinnorna och till följd en försämrad 

ekonomisk tillgång till familjen (Jørgensen et al., 2015). Vissa kvinnor upplevde även att 

familjerelationerna blev påverkade då de inte kunde bidra till hushållsarbetet i samma 

utsträckning som före mastektomin vilket resulterade i känslor av otillräcklighet (Jørgensen et 

al., 2015; Giardini et al., 2013).  

 

8.5 Behov av stöd  

Majoriteten av kvinnorna erfor ett behov av stöd från deras partner för att reducera de 

psykiska och fysiska påfrestningar som förlusten av bröstet innebar (Freysteinson et al., 2012; 

Giardini et al., 2013; Jørgensen et al., 2015; Manganiello et al., 2011; Piot-Ziegler et al., 

2010; Primo et al., 2013). Stödet kunde bland annat utgöras av förståelse och tid för 

emotionell bearbetning (Batista et al., 2017; Jørgensen et al., 2015; Piot-Ziegler et al., 2010). 

Det var essentiellt att kvinnornas partners blev inkluderade i stödprocessen då kvinnorna 

genomgick flertalet emotionella faser efter bröstförlusten (Manganiello et al., 2011; Piot-

Ziegler et al., 2010). Kvinnornas partners kunde även bidra med stöd genom ökat ansvar i 

hemmet (Jørgensen et al., 2015; Giardini et al., 2013). Även övriga familjemedlemmar ansågs 

vara viktiga komponenter i kvinnornas återhämtning och sorgbearbetning efter mastektomin. 

Vänskapsrelationer ansågs likaledes vara väsentliga för att bidra med stöd genom uppmuntran 

(Freysteinson et al., 2012; Giardini et al., 2013). Vänner kunde även framhäva kvinnornas 

styrkor och bidra med nyanserade perspektiv (Giardini et al., 2013). Det fanns emellertid 

kvinnor som upplevde att de inte erhöll stöd från deras omgivning (Freysteinson et al., 2012; 

Primo et al., 2013). Omgivningen kunde bland annat upplevas som oförskämda, sårande och 

upptagna på grund av egna problem och arbeten (Freysteinson et al., 2012).  
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Stödgrupper var ytterligare en betydande faktor som kunde stödja kvinnorna efter 

mastektomin. Detta då de kunde samtala med individer med liknande erfarenheter vilket 

kunde stärka dem i processen efter bröstförlusten (Freysteinson et al., 2012; Giardini et al., 

2013). Flertalet kvinnor valde att söka egen information på internet vilket påvisades stödja 

dem (Freysteinson et al., 2012).  

 

Vidare var sjuksköterskan ett essentiellt stöd för kvinnorna efter mastektomin. Sjuksköterskan 

gav svar på eventuella frågeställningar och bistod med emotionellt stöd (Batista et al., 2017; 

Giardini et al., 2013; Jørgensen et al., 2015). Sjuksköterskans empatiska förhållningssätt till 

kvinnorna ansågs vara en viktig komponent i stödet (Jørgensen et al., 2015). Kvinnorna 

upplevde att sjuksköterskans attityd var avgörande för kvinnornas initiala upplevelse efter 

mastektomin. Sjuksköterskans förhållningssätt skulle karaktäriseras av ett personcentrerat 

bemötande då kvinnorna är en säregna individer med unika känslor och upplevelser. Det 

ansågs även vara väsentligt att sjuksköterskan hade god kunskap om kvinnors erfarenheter av 

att förlora ett bröst då kvinnorna initialt hade svårt att uttrycka sina känslor och behov 

(Jørgensen et al., 2015). En del kvinnor upplevde emellertid bristande stöd från 

sjuksköterskan där påtryckningar och endast praktiska råd förekom trots att det emotionella 

stödet ansågs vara mest väsentligt efter mastektomin (Freysteinson et al., 2012; Jørgensen et 

al., 2015). 

 

9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion   

9.1.1 Datainsamling 

Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed och PsycInfo. Att använda flertalet 

databaser främjar uppsatsens tillförlitlighet då flera artiklar av relevans kan påträffas och 

resultatet blir omfångsrikt (Kristensson, 2014). I nio av sökningarna användes operatorn OR 

vilket ses som en styrka i litteraturstudien då detta medför bredd i sökresultatet. En ytterligare 

styrka i datainsamlingen är att blocken sekundärt sammanfogades med AND för att smalna 

sökningen med intention att artiklarna skulle överensstämma med litteraturstudiens syfte. I 

samtliga databaser har dubbletter konstaterats (se bilaga 2). Detta indikerar på att relevanta 

sökord har använts i samtliga databaser i förhållande till syftet. 
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Efter sökningarna lästes artiklarnas titlar för att finna artiklar som ansågs spegla syftet med 

litteraturstudien. Emellertid kan granskningen av titlar resulterat i att relevanta artiklar 

bortsågs från vilket kan ses som en svaghet i artikelurvalet. Att läsa samtliga abstrakts skulle 

därför öka tillförlitligheten enligt Kristenssons (2014) beskrivning. I titelgranskningen 

uteslöts däremot endast titlar som inkluderade partiell och profylaktisk mastektomi, 

preoperativa upplevelser, erfarenheter av att erhålla diagnosen bröstcancer samt kvinnans 

erfarenheter efter bröstrekonstruktion vilket minimerade risken för att exkludera relevanta 

artiklar.  

 

9.1.2 Avgränsningar 

Avgränsningarna utgjordes av ett intervall mellan 2010-2017. För att artiklarna ska vara av 

relevans för nutida förhållanden i samhället bör avgränsningen vara fem år (Forsberg & 

Wengström, 2016). En pilotsökning med detta tidsintervall resulterade däremot i ett mindre 

antal artiklar men en sjuårsperiod ansågs vara relevant för att åstadkomma en tillräcklig 

kvantitet. I sökningarna gjordes avgränsningar till det engelska språket på grund av språkliga 

begränsningar hos författarna till litteraturstudien. Vetenskapligt material är vanligen skrivet 

på engelska enligt Östlundh (2017) och av denna anledning valdes en avgränsning till detta 

språk vilket kan ses som en fördel i uppsatsens tillförlitlighet. I urvalet exkluderades två 

artiklar som var skrivna på spanska. Detta kan ha medfört att material som möjligen hade 

svarat på litteraturstudiens syfte utelämnades vilket kan betraktas som en svaghet. Om vi 

emellertid hade inkluderat dessa artiklar trots våra språkliga begränsningar skulle detta kunnat 

resultera i att artiklarnas innehåll missförståtts. Att vi avgränsade till det engelska språket ser 

vi av denna anledning som en styrka.  

 

I sökningarna har inga avgränsningar gjorts till specifika geografiska områden vilket kan 

minska överförbarheten till kvinnor i Sverige då bland annat vård- och socioekonomiska 

förhållanden kan skilja sig mellan länder och världsdelar (Socialstyrelsen, 2017). Dessa 

faktorer kan möjligen påverka kvinnans erfarenheter av att förlora ett bröst till följd av 

bröstcancer. Däremot skulle relevanta artiklar som speglade syftet väl exkluderas vid en 

avgränsning till europeiska länder och antalet artiklar skulle bli synnerligen få. Dessutom 

visar resultatet att flertalet kvinnor har likvärdiga erfarenheter av att förlora ett bröst vid 
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bröstcancer oberoende vilket geografiskt område de tillhör och det kan anses vara en styrka 

att litteraturstudien har åskådliggjort flera perspektiv.  

 

I litteraturstudien har bara kvinnor inkluderats i sökningen då uppsatsen åsyftar att belysa 

kvinnors erfarenheter av att förlora ett bröst till följd av bröstcancer. Emellertid inkluderades 

endast kvinnor mellan 19-44 år för att avgränsa till kvinnors erfarenheter i fertil ålder. 

Åldersintervallet bestämdes utifrån databasernas specificerade indelningar av ålder. Däremot 

kan kvinnorna vara fertila då de är över 44 år eller under 19 år vilket kan påverka 

överförbarheten negativt i litteraturstudien. Statistisk från Socialstyrelsen (2012) påvisar 

emellertid att antalet kvinnor under 19 år som genomgår en mastektomi på grund av 

bröstcancer är synnerligen få. Det förutbestämda åldersintervallet efter 44 år i databaserna var 

mellan 45-64 år. Om detta åldersintervall hade applicerats i sökningarna skulle icke-fertila 

kvinnor inkluderats i litteraturstudien då Riksförbundet för sexuell upplysning framhåller att 

en kvinnas ägglossning upphör vid en ålder mellan 45-58 år (RFSU, 2014). I PsycInfo 

avgränsades kvinnornas åldrar till ett intervall mellan 18-39 år då detta var databasens 

förutbestämda indelningar. Detta kan ses som en svaghet i avgränsningarna då kvinnor mellan 

40-44 år inte inkluderades i PsycInfo till skillnad från resterande databaser som användes i 

sökningsförfarandet. I de databaser peer-review fanns tillgänglig som avgränsning användes 

detta i syfte att öka litteraturstudiens tillförlitlighet i enligt med Östlundhs (2017) beskrivning. 

I PubMed fanns ingen avgränsning till artiklar där peer-review tillämpats och av denna 

anledning användes UlrichsWeb som hjälpmedel för att garantera att de genomgått denna 

kvalitetssäkring.  

 

9.1.3 Kvalitetsgranskning 

Ytterligare en stärkande faktor i uppsatsen är att artiklarna har genomgått kvalitetsgranskning 

(Forsberg & Wengström, 2016). Samtliga artiklar klarade kvalitetsgranskningen utifrån 

Carlsson och Eimans (2003) mall och de kan av denna anledning anses vara av hög eller 

medelhög kvalitet. För att garantera granskningsmallarnas kvalitet har fyra av artiklarna i 

litteraturstudien även kvalitetsbedömts utifrån Forsberg och Wengströms (2016) mall vilket 

gav ett likvärdigt resultat i förhållande till bedömningsmallarna som tillämpats 

litteraturstudien. Emellertid kan subjektiva värderingar hos författarna till litteraturstudien 

haft inflytande på granskningen och påverkat utfallet av kvalitetsbedömningen trots att en 

objektiv bedömning har eftersträvats.  
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9.1.4 Analys 

Initialt i analysprocessen identifierades utsagor ut individuellt. Detta innebär att vi inte har 

inverkat på varandras uppfattningar om vilka utsagor som ansågs spegla textens innehåll 

vilket stärker analysen. Hälften av artiklarna i uppsatsen utgick från en kvantitativ metod med 

numerisk data vilka transformerades till skrift. Emellertid kan en felaktig uppfattning av 

tabellerna förekommit i transformationen vilket kan ha påverkat vårt resultat och detta kan 

därför betraktas som en negativ del av litteraturstudiens analys. Vid betänksamheter av de 

numeriska uppgifterna har däremot en extern granskare bidragit med sina uppfattningar av 

datan. Detta benämns som triangulering vilket stärker tillförlitligheten i litteraturstudien 

(Forsberg & Wengström, 2016).  

 

Innehållsanalys tillämpades som analysmetod vilken åsyftar att beskriva mönster och 

förförståelsen ska därför sättas inom parantes enligt Forsberg och Wengström (2016). Vi har 

tidigare erfarenheter av att möta kvinnor som förlorat ett bröst till följd av bröstcancer från en 

kirurgavdelning i södra Sverige samt anhöriga som genomgått denna process. Vidare är 

tillvägagångssättet för litteraturstudiens analys väl skildrad i både text och tabellform. En väl 

skildrad redogörelse möjliggör att studien kan repeteras av utomstående individer vilket ger 

styrka till uppsatsen i form av tillförlitlighet och överförbarhet (Kristensson, 2014).  

 

9.1.5 Forskningsetiska överväganden 

Samtliga artiklar som är inkluderade i uppsatsen har etiskt tillstånd eller etiska resonemang. 

Att det finns ett etiskt övervägande ger styrka åt litteraturstudien enligt Forsberg och 

Wengström (2016) och möjliggör överförbarhet i klinisk kontext. Vetenskapsrådets (2011) 

riktlinjer för god forskningsed har följts som bland annat inkluderar förhållandet till anti-

plagiat, kritiskt förhållningssätt samt systematiskt urval, datainsamling och analys i 

litteraturstudien. Trots att förförståelsen har lyfts fram och diskuterats med intention att sätta 

den inom parantes kan det vara svårt att fullständigt bortse från den. Av denna anledning kan 

vi inte garantera att förförståelsen inte har inverkat på litteraturstudien.  
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9.2 Resultatdiskussion  

Syftet med den systematiska litteraturstudien var att belysa kvinnors erfarenheter av att 

förlora ett bröst till följd av bröstcancer. Resultatet gav fem huvudkategorier; Förändrad 

kroppsbild, fysiska, psykiska konsekvenser, påverkan på relationer samt behov av stöd.  

 

9.2.1 Förändrad kroppsbild 

Kvinnans förändrade kroppsbild efter mastektomin kan förklaras utifrån Meleis (2010) 

transitionsteori. Transition åskådliggörs i uppsatsen då kvinnorna upplevde det teorin 

beskriver som personliga kriser i förhållande till deras nya kroppsbild, förlorade femininitet 

samt påverkan på sexualiteten och relationer. Dessa faktorer påvisades som förändringar hos 

kvinnorna efter mastektomin som påverkar livskvaliteten. Birkler (2007) framhåller att den 

subjektiva livskvaliteten kan reduceras om individen strävar efter ett ideal med lång distans 

till verkligheten. Resultatet påvisar att flertalet kvinnor upplevde ett negativt psykologiskt 

påtryck från samhället genom att de som kvinnor skulle vara feminina, attraktiva och 

sensuella och efter mastektomin erfor de ett längre avstånd mellan detta ideal och den 

upplevda kroppen. Hutter et al., (2013) visar att emotionella påfrestningar kan inverka på en 

individs livskvalitet vid cancer. De psykiska påfrestningar kvinnorna upplevde relaterat till 

den förändrade kroppsbilden kan därav förklara varför de erfor minskad livskvalitet efter 

förlusten av bröstet. De samhällsrelaterade ideal som påvisades i studien illustreras även av 

Ferrao, Bettinelli och Portella (2017). De framhåller att män som har genomgått 

prostataektomi upplever förlorad manlighet i förhållande till den förändrade kroppsbilden. 

Ovanstående kan indikera på att kvinnor och män innehar upplevda roller i samhället vilka 

kan påverka livskvaliteten negativt vid en kroppsförändring som inte är förenlig med 

samhällets ideal.  

 

Kvinnors erfarenheter efter mastektomin kan kopplas till sjukdomsrelaterad transition. 

Upplevelsen av transitionen kan skilja sig beroende på ålder och när transitionen inträffar i 

individens liv (Meleis, 2010). I resultatet påvisas det bland annat att yngre kvinnor erfor mer 

stress i förhållande till den nya kroppsbilden efter mastektomin och en hög andel av dem 

önskade genomgå en bröstrekonstruktion. Denna angelägenhet påvisar jämväl Fallbjörk, 

Karlsson, Salander och Rasmussen (2010) som har identifierat ett samband mellan yngre 

kvinnor och vilka som väljer genomgå bröstrekonstruktion efter en mastektomi. De fann även 

ett samband mellan kvinnornas åldrar och kroppsbildsrelaterande problem där yngre kvinnor 
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upplevde sig mindre attraktiva efter bröstförlusten. Majoriteten av de äldre kvinnorna beskrev 

att upplevelsen av attraktivitet, femininitet och sexualitet var mindre viktigt för dem 

(Fallbjörk et al., 2010). Detta påvisar att erfarenheter av mastektomin kan skilja sig beroende 

på när transitionen infaller i en individs liv vilket kan förklara varför de yngre kvinnorna i 

litteraturstudien i högre utsträckning ville genomgå en bröstrekonstruktion. Rubin och 

Tanenbaun (2011) poängterar att en mastektomi med påföljande bröstrekonstruktion kan 

inverka positivt på kvinnors sexualitet. Detta kan vara en viktig aspekt att beakta i förhållande 

till de kvinnor i litteraturstudien som erfor ett förändrat sexualliv efter mastektomin.   

 

Resultatet i litteraturstudien påvisade att majoriteten av kvinnorna slutligen erhöll acceptans 

till det förlorade bröstet. Utifrån transitionsteorin kan det innebära att kvinnan har fulländat 

transitionen och först då kan hälsa åter erfaras (Meleis, 2010). En fulländad transition kan 

resultera i att individen erfar ökad förståelse för sin livssituation. I resultatet påvisades det 

emellertid att det fanns kvinnor som inte funnit acceptans till den förlorade kroppsdelen. Detta 

kan enligt teorin indikera på att kvinnorna inte har åstadkommit en fulländad transition vilket 

kan resultera i lidande, ensamhet och utanförskap (Meleis, 2010).  

 

9.2.2 Fysiska och psykiska konsekvenser 

Resultatet visade att majoriteten av kvinnorna erfor flertalet psykiska konsekvenser efter 

mastektomin. De psykiska konsekvenserna utgjordes främst av ångest, depressiva symtom 

samt sorg. Kvinnorna befann sig i en sårbar transition enligt transitionsteorin vilket kan 

inverka negativt på deras mentala tillstånd och livskvalitet utifrån en psykosocial aspekt. 

Detta då kvinnan är i en övergång från ett stabilt stadium med intention att åter stabilisera sig i 

en ny fas (Meleis, 2010). Sårbarheten i denna transition är essentiell att beakta för att 

förhindra en ofulländad transition. Bergh et al. (2007) belyser att kvinnor som tidigare har 

drabbats av psykisk ohälsa riskerar att återinsjukna i hög utsträckning då sjukdom eller 

sårbarhet föreligger. Detta påvisar enligt författarna till litteraturstudien relevansen av att 

tidigt identifiera dessa grupper av kvinnor för att främja en god transition efter mastektomin. 

Då flertalet uppvisade ångest och depressiva symtom är depressionsscreening för 

mastektomerade kvinnor ett tänkbart alternativ för att urskilja individer med emotionella 

nedsättningar i ett tidigt skede. Detta skulle kunna möjliggöra att fler kvinnor fullbordar 

transitionen och därmed erhåller ökad livskvalitet. Brown, Kroenke, Theobald, Wu och Tu 
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(2010) uppmärksammar depressionsccreening och framhåller att det möjliggör tidig 

identifiering av individer som riskerar  att drabbas av depression under en sårbar fas i livet.  

 

Även fysiska konsekvenser var framträdande hos kvinnorna i litteraturstudien. Flertalet 

kvinnor erfor smärta, stickningar, rörelseinskränkningar och sömnstörningar efter 

mastektomin. Fysiska konsekvenser kan enligt Birkler (2007) resultera i minskad livskvalitet 

utifrån ett objektivt perspektiv då en icke fysiskt fungerande kropp kan påverka kvinnan 

negativt. Då både fysiska och psykiska konsekvenser identifierades hos kvinnorna är det även 

essentiellt att beakta dem i relation till varandra. Detta på grund av att de fysiska symtom 

kvinnorna erfor kan ha påverkat på det psykiska måendet samtidigt som psykisk ohälsa kan ha 

yttrat sig fysiskt genom till exempel smärta i enlighet med Ericsson och Ericsson (2012). Det 

här indikerar på att flertalet av kvinnorna genomgick både psykisk och fysisk transition efter 

mastektomin enligt Meleis (2010) teori. Bayram et al. (2014) påvisar att livskvalitet utgörs av 

både fysiska, emotionella och sociala komponenter vilket även åskådliggörs i 

litteraturstudiens resultat. Av denna anledning är det väsentligt att samtliga aspekter ses 

utifrån ett helhetsperspektiv med intention att främja kvinnornas livskvalitet efter 

mastektomin. Utöver tidig depressionsccreening är det därför väsentligt att kvinnorna erhåller 

god smärtlindring, rehabilitering och kontinuerliga uppföljningar i vården där både fysiska 

respektive psykiska avseenden uppmärksammas. 

 

9.2.3 Påverkan på relationer 

Resultatet visade att kvinnorna erfor relationella klyftor efter mastektomin. Partnerskapet 

mellan kvinnorna och deras män respektive familjemedlemmar visade sig vara de relationer 

som blev synnerligen påfrestande. Flertalet kvinnor upplevde även att de blev en belastning 

för familjen. Att kvinnorna erfor att familjen påverkades efter mastektomin kan förstås utifrån 

transitionsteorin. Teorin påvisar att en individs transition ställer krav på dennes 

familjemedlemmar och däribland partnern (Meleis, 2010). LoBiondo-Wood (2008) har 

identifierat att individen och dennes familjs förmåga att tillsammans hantera krissituationer 

kan påverka utfallet av en transition. Detta kan möjligen förklara varför kvinnor i 

litteraturstudien hade erfarenheter av skilsmässor efter mastektomin då förmågan och 

kunskapen att hantera kvinnors personliga kriser i transition kan ha varit otillräcklig i dessa 

relationer. Flertalet kvinnor upplevde sig mindre attraktiva och sensuella efter mastektomin 

vilket resulterade i minskad sexuell aktivitet med partnern. Detta stödjer Klaeson, Sandell och 
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Berterö (2011). De framhåller även att det finns en rädsla hos kvinnor att förlora sina partners 

på grund av att de inte längre känner sig attraktiva efter bröstförlusten. Ovanstående faktor 

kan vara ytterligare en orsak till att kvinnorna hade erfarenheter av skilsmässor efter 

mastektomin.  

 

9.2.4 Behov av stöd 

Resultatet påvisade att kvinnorna var i behov av stöd från deras partners och 

familjemedlemmar. Enligt transitionsteorin kan individens anhöriga och sjuksköterskan 

utgöra essentiella komponenter i transitionen (Meleis, 2010). Landmark, Bøhler, Loberg och 

Wahl (2008) framhåller att sjuksköterskan kan stödja kvinnan genom att lyssna och samtala 

om erfarenheter i syfte att validera hennes känslor. Detta går i linje med kvinnornas upplevda 

behov av stöd i litteraturstudien där flertalet kvinnor önskade ett personcentrerat bemötande 

där deras erfarenheter centraliserades och samtalades om. Vikten av ett personcentrerat 

bemötande framhåller även Carvalho et al., (2016) och menar att kvinnan ska göras delaktig i 

processen efter mastektomin för att främja den psykisk och fysisk återhämtning. I 

litteraturstudien erfor emellertid vissa kvinnor bristande stöd från sjuksköterskan där 

personcentrerad vård inte beaktades. Detta kan vara en konsekvens av sjuksköterskans 

bristande kunskap om kvinnors erfarenheter av att förlora ett bröst till följd av bröstcancer. 

Detta stärker Carvalho et al. (2016) och framhåller att sjuksköterskan främst tenderar att se till 

kvinnans behov av fysiskt stöd. Denna aspekt åskådliggjordes även i litteraturstudiens 

resultat. 

 

Enligt transitionsteorin ska vården vara individanpassad och utgå från förberedelse, transition 

och uppföljning. I förberedelsefasen bör sjuksköterskan se till familjen och hur de kan utgöra 

ett stöd för individen (Meleis, 2010). Detta går i linje med Wright, Watson och Bell (2002) 

vilka menar att familjer kan bistå med resurser till individer som genomgår en svår fas i livet 

men poängterar att dessa resurser vanligen inte är beaktade. Att dessa resurser vanligen inte är 

uppmärksammade kan förklara varför en del kvinnor erfor att de inte fick tillräckligt med stöd 

från sina familjer. Av denna anledning kan det vara essentiellt att sjuksköterskan inkluderar 

familjen i vårdprocessen efter mastektomin genom att till exempel bjuda in till samtal i grupp 

vilket Wright et al. (2002) framhåller som fördelaktigt utifrån ett familjeperspektiv. 
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Freysteinson et al. (2015) har kommit fram till att sjuksköterskan med fördel kan förbereda 

kvinnor inför en mastektomi i syfte att reducera deras psykiska och kroppsliga påfrestningar 

efter bröstförlusten. Detta genom att bland annat tilldela kvinnor skriftlig och muntlig 

information innan mastektomin om vanliga erfarenheter efter en bröstförlust. Denna åtgärd 

skulle möjligen vara fördelaktig för kvinnorna i litteraturstudien i syfte att stödja deras 

erfarenheter efter mastektomin. Behovet av information för individer i transition åskådliggörs 

i transitionsteorin. Då individen genomlever transition är det enligt transitionsteorins sista fas 

essentiellt att sjuksköterskan följer upp individen då varje transition varierar i upplevelse och 

tid för bearbetning enligt Meleis (2010). Ovanstående aspekter påvisar att sjuksköterskans och 

anhörigas stöd kan främja kvinnors potential att genomgå en fulländad transition. Detta 

påvisar även Rossen, Tingleff och Buus (2009) och de beskriver att sjuksköterskan är en 

väsentlig komponent för att stödja individens transition vid sjukdom och ohälsa.  

 

10 Slutsats 
Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors erfarenheter av att förlora ett bröst till följd 

av bröstcancer. Resultatet riktar sig främst till sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor men 

även till övrig vårdpersonal som möter dessa kvinnor. I resultatet framgick det att kvinnor 

som har förlorat ett bröst erfor en negativ kroppsbild vilket även hade inverkan på deras 

femininitet och sexualitet. Det visade även att yngre kvinnor hade mer svårigheter med den 

förändrade kroppsbilden och majoriteten av dem som ville genomföra en bröstrekonstruktion 

efter mastektomin var i yngre åldrar. Emellertid upplevde flertalet kvinnor slutligen acceptans 

till dessa faktorer vilket indikerar på en fulländad transition. Mastektomin resulterade även i 

fysiska samt psykiska konsekvenser vilka var påfrestande för kvinnorna och kunde inverka på 

deras livskvalitet. Resultatet visade även att kvinnor erfor relationella klyftor i partner- och 

familjerelationer. Kvinnors stöd från sjuksköterskor, familjemedlemmar och vänner ansågs 

vara betydelsefullt för att främja deras transition och öka livskvaliteten efter bröstförlusten.   

 

10.1 Förslag till vidare forskning 

I denna litteraturstudie har kvinnans perspektiv av att förlora ett bröst illustrerats. Emellertid 

fanns det svårigheter att finna artiklar som belyste ett familjeperspektiv då vi samlade in 

material till resultatdiskussionen. Det finns av denna anledning ett behov av vidare forskning 

om kvinnors partners erfarenheter av att kvinnan förlorar ett bröst utifrån ett relationellt 
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perspektiv. Forskning som inkluderar partnerns perspektiv skulle möjliggöra en ökad 

förståelse och kunskap om hur sjuksköterskan kan stödja både kvinnan och partnern i denna 

transition. I litteraturstudien har det framkommit att kvinnor är i behov av emotionellt stöd 

snarare än praktiskt initialt efter mastektomin. Däremot fanns det bristande forskning om hur 

sjuksköterskan specifikt kan stödja kvinnor emotionellt utifrån ett personcentrerat 

förhållningssätt vilket är ett utvecklingsområde för framtida forskning. Detta skulle 

möjliggöra att sjuksköterskan får en ökad förståelse för kvinnors individuella behov i deras 

transition efter bröstförlusten.  

 

10.2 Kliniska implikationer 

Denna litteraturstudie har belyst kvinnors erfarenheter av att förlora ett bröst till följd av 

bröstcancer. Resultatet av uppsatsen kan tillämpas av sjuksköterskor och övrig vårdpersonal 

för att främja förståelsen för kvinnors erfarenheter efter en bröstförlust. Litteraturstudien 

påvisade relevansen av emotionellt stöd från sjuksköterskan efter mastektomin för att främja 

kvinnors livskvalitet. Detta kan sjuksköterskan åstadkomma genom att tillämpa ett 

personcentrerat förhållningssätt och uppvisa empati, svara på eventuella frågeställningar samt 

ge främjande råd. De främjande råden kan bland annat utgöras av att rekommendera 

stödgrupper för att kvinnor ska ges kunskap om hur andra med liknande erfarenheter upplever 

sin situation. Sjuksköterskan kan samtala med kvinnor om de rekonstruktiva möjligheter som 

finns att tillgå efter mastektomin. Utifrån resultatet är det även fördelaktigt om sjuksköterskan 

inkluderar kvinnornas familjer och partners då bröstförlusten har visat sig ha en 

flerdimensionell påverkan på hela familjen. Samtliga ovanstående åtgärder kan 

sjuksköterskan tillämpa i klinik kontext för att lindra kvinnors psykosociala, fysiska och 

kroppsliga påfrestningar efter en bröstförlust.   
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