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Abstrakt 
 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor och 

dagligen drabbas 20 kvinnor i Sverige. Att få bröstcancer är ofta en stor 

omvälvande upplevelse som kan göra de drabbade kvinnorna medvetna om 

hur skört livet är. Den vanligaste behandlingen vid bröstcancer är 

mastektomi. Efter en mastektomi kan kvinnornas livskvalitet påverkas och vi 

som sjuksköterskor måste vara beredda på att kunna möta dessa kvinnor där 

de befinner sig, i deras livsvärld. Syfte: Att belysa bröstcancersjuka kvinnors 

livskvalitet efter mastektomi. Metod: En systematisk litteraturstudie har 

använts som metod. Databaserna Cinahl, PsycINFO och PubMed användes i 

sökprocessen. Åtta artiklar identifierades varav en var kvalitativ och sju var 

kvantitativa. Analys och tolkning genomfördes med inspiration av kvalitativ 

innehållsanalys. Resultat: Två kategorier identifierades i studiens resultat; 

försämrad livskvalitet och förbättrad livskvalitet. Smärta, bristande stöd, 

sexualitet, fysisk funktion, emotionella förändringar och kroppsuppfattning 

var faktorer vi identifierade som försämrade kvinnornas livskvalitet efter 

mastektomi. De faktorerna vi identifierade som förbättrade kvinnornas 

livskvalitet var stöd, sexualitet, fysisk funktion och emotionella förändringar. 

Slutsats: Kvinnor med bröstcancer som genomgått en mastektomi har en stor 

risk att få försämrad livskvalitet framförallt om de upplever smärta, minskat 

stöd, försämrad sexualitet, försämrad fysisk funktion, negativa emotionella 

förändringar och försämrad kroppsuppfattning. Ökat stöd, förbättrad 

sexualitet, förbättrad fysisk funktion och positiva emotionella förändringar 

kan förbättra livskvaliteten.  
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1. Inledning 

 

Vi har valt att göra en systematisk litteraturstudie för att belysa livskvaliteten hos kvinnor 

med bröstcancer efter mastektomi. Våra erfarenheter är att vi träffar kvinnor med bröstcancer 

som genomgått mastektomi vid många olika tillfällen inom vår profession. Förutom inom 

cancervården så kan vi träffa dessa kvinnor när de söker allmän vård, därför anser vi att ämnet 

är aktuellt att fördjupa sig i. Birkler (2007) menar att om sjuksköterskor får en ökad förståelse 

för bröstcancersjuka kvinnors livskvalitet kan de tillgodose deras grundläggande behov. 

 

Intresset har växt fram hos oss när vi har mött dessa kvinnor i samband med verksamhets-

förlagd utbildning och våra personliga erfarenheter när människor i vår omgivning har 

drabbats av bröstcancer. Vad händer med kvinnans livskvalitet när hon tvingas genomgå 

mastektomi? 

 

2. Bakgrund 
 

2.1 Cancer 
 

Cancer innefattar runt 200 sjukdomar där celler börjat dela sig okontrollerat. Kroppen är 

uppbyggd av miljarder celler som har specifika uppgifter. Cellerna har en viss livslängd, när 

de blir gamla och dör bildas det nya genom celldelning. Vid en normal celldelning delar sig 

cellerna kontrollerat och celldelningen avslutas när de gamla cellerna är ersatta (Einhorn & 

Sylwan, 2010). Celler som inte förnyas är permanenta celler och celler som förnyar sig via 

celldelning delas in i labila och stabila celler. Celler som delar sig ofta kallas labila. Exempel 

på labila celler är skivepitelceller i huden, munnen, slidan och tarmkanalen som delar sig via 

mitos och skjuter de gamla cellerna framför sig som sedan avstöts från kroppen via huden 

eller avföring. Stabila celler är de celler som inte kontinuerligt delar sig men fortfarande har 

kvar sin förmåga att dela sig vid tillväxt eller vid skada. Celler i lever och bukspottskörteln, 

spottkörtlarna i munnen, glatt muskulatur, ben och bindväv är exempel på dessa. Nervceller 

och hjärtmuskelceller är permanenta celler som dör vid skada och delar sig aldrig. En del 

celler genomgår en mutation och delar sig ohämmat, det är dessa celler som går under 

begreppet cancer. Cancer delas in i fem olika stadier, 0 – IV. Stadie 0 eller cancer in situ 

innebär att cancern växer där den har bildats. I stadie IV som är det allvarligaste stadiet har 

cancern bildat metastaser (Brehmer-Andersson, 2011).   
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2.2 Bröstcancer 
 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och dagligen drabbas 20 kvinnor i 

Sverige (Nystrand, 2012). Av alla cancerfall hos kvinnor mellan 25-69 år svarar bröstcancer 

för en tredjedel (Talbäck, Stenbeck, Rosén, Barlow & Glimelius, 2003). Att få bröstcancer är 

ofta en stor omvälvande upplevelse som kan göra de drabbade kvinnorna medvetna om hur 

skört livet är. De två vanligaste bröstcancerformerna är lobulär cancer som drabbar bröst-

körtlarna och ductal cancer som drabbar mjölkgångarna. En tredje form av bröstcancer som 

inte är så vanlig drabbar bindväven i bröstet (Nystrand, 2012). Orsaken till bröstcancer är 

oklar men forskare tror att det kan bero på hereditet, hormonell påverkan eller yttre faktorer. 

Fem till tio procent av alla bröstcancerfall är ärftliga vilket innebär att dessa kvinnor har ärvt 

en muterad gen av nära kvinnliga släktingar, en så kallad bröstcancergen. Östrogen, det 

kvinnliga könshormonet, har visat sig spela en stor roll i om man insjuknar i bröstcancer. 

Tidig menstruationsålder, sen klimakteriefas, få graviditeter och användande av p-piller ger en 

längre tid då kvinnan är exponerad för östrogen och detta gör att risken för bröstcancer ökar. 

Yttre påverkan så som rökning och övervikt ger en ökad risk att drabbas av bröstcancer 

(Sandelin, 2012).  

 

Det vanligaste symtomet vid bröstcancer är en knöl i bröstet eller i armhålan. Ytterligare 

symtom kan vara indragningar av huden eller bröstvårtan men även blod eller vätska från 

bröstvårtan (Nystrand, 2012). Det finns olika undersökningsformer för att upptäcka bröst-

cancer. Socialstyrelsen rekommenderar allmän screening av kvinnor i åldrarna 40-69 år 

genom mammografi/ultraljud (Socialstyrelsen, 2007). Klinisk undersökning och biopsi av 

vävnad är två andra metoder som används för att ställa diagnos. 43 % av kvinnorna hittar sin 

förändring i bröstet själva och 57 % upptäcks vid mammografi (Roth et al., 2011). 

 

Behandlingen av bröstcancer görs utifrån vilket stadium cancern är i. Det är främst fyra olika 

metoder som används enskilt eller i kombination. Kirurgi där delar av bröstet, hela bröstet 

och/eller lymfkörtlar tas bort, strålbehandling och/eller cytostatika är ett komplement till 

kirurgin, för att få bort eventuella cancerceller som är kvar samt hormonell behandling 

(Bergh, 2007).  
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2.3 Mastektomi 
 

Behandlingen av bröstcancer är idag i 90 % av fallen kirurgisk. Av all kirurgisk bröstcancer-

behandling slutar det i 35-40 % av fallen med en mastektomi. De övriga fallen är bröst-

bevarande ingrepp som vid behov kombineras med strålbehandling (Bergh, 2007). Forskning 

har visat att de kvinnor som fått en bröstbevarande kirurgi har samma överlevnadsprocent 

som de med mastektomi (Engel, Kerr, Schlesinger-Raab, Sauer & Hölzel, 2004). Mastektomi 

innebär att man genom kirurgi tar bort hela bröstvävnaden, vårtgården och bröstvårtan. Vid de 

flesta mastektomierna opereras även lymfkörtlar i armhålan bort för att kontrollera om 

cancern har spridit sig, det kallas axillarutrymning. Det finns många olika anledningar till att 

man väljer att genomföra en mastektomi. Orsakerna kan vara inflammatorisk cancer, spridda 

tumörer i stora delar av bröstet, diffust spridd tumör, när borttagande av tumören ger ett 

asymmetriskt bröst, profylaktiska bröstoperationer och vid recidiv cancer i bröst som tidigare 

strålats eller genomgått bröstbevarande ingrepp (Bergh, 2007).  

 

10 % av alla som har gjort en axillarutrymning i samband med mastektomi drabbas av lymf-

ödem som gör att den opererade armen svullnar på grund av att lymfa inte dräneras som det 

ska. Detta kan leda till minskad rörlighet i den opererade armen. Vid axillarutrymning kan 

även nerver skadas, detta kan leda till minskad känsel på överarmen och smärta (Sandelin, 

2012). 

 

2.4 Livskvalitet 
 

Livskvalitet är något väldigt individuellt, avsaknad av sjukdom är en form av livskvalitet 

samtidigt som närvaro av sjukdom kan vara en förutsättning för bättre livskvalitet eftersom 

människan då lär sig sätta värde på livet. Ur ett filosofiskt perspektiv kan livskvalitet 

definieras med hjälp av tre begrepp: livstillfredsställelse, behovstillfredsställelse och själv-

förverkligande. Sjuksköterskan bör vara medveten om att människor upplever livskvalitet 

olika för att kunna hjälpa den enskilda individen att uppnå livskvalitet (Birkler, 2007).  

 

2.4.1 Livstillfredsställelse  

 

De flesta människor har drömmar, förväntningar och krav om livet, när de uppfylls blir 

människan livstillfredsställd och livskvaliteten ökar. Det finns två vägar för att uppnå livs-

tillfredsställelse. Antingen genom att försöka förändra världen runt omkring sig så att ens 

drömmar, förväntningar och krav uppfylls eller genom att acceptera världen som den är och 
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då försöka förändra sina drömmar, förväntningar och krav utefter världen (Birkler, 2007). 

Många kvinnor med bröstcancer uppger att deras drömmar och förväntningar drastiskt 

förändras. Det som innan cancersjukdomen har gjort att man känner livstillfredsställelse har 

fått en helt ny mening (Leander, 2009). Om kvinnorna innan cancersjukdomen hade stora 

krav på en karriär tror vi att de efter cancersjukdomen istället lade fokus på familj och vänner.  

 

2.4.2 Behovstillfredsställelse 

 

Birkler (2007) talar om människans behov, att få sina behov tillfredsställda ger en ökad livs-

kvalitet. Lepp (2009) förklarar att det går att skilja mellan olika typer av behov som tydliggörs 

med hjälp av Abraham Maslows behovstrappa (bild 1), som kan förklaras som en hierarkisk 

pyramidmodell. De fysiska behoven måste enligt Maslow vara tillfredsställda innan vi kan 

tillfredsställa behov som är på andra nivåer högre upp i pyramiden. Högst upp i den 

hierarkiska pyramiden finns självförverkligande.  

 

 

Bild 1. Exempel på Maslows behovstrappa (Lepp, 2009). 

 

2.4.3 Självförverkligande 

 

Birkler (2007) menar att alla människor föds med en individuell potential som man själv 

aktivt måste sträva efter att förverkliga. Varje människa måste således hitta sin egen väg till 

självförverkligande utifrån sin egen potential. Genom att utveckla sin potential kan man nå 

självförverkligande som leder till en ökad livskvalitet. 
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2.5 Omvårdnad  
 

Sjuksköterskans profession grundar sig i att arbeta utifrån ett etiskt förhållningssätt och att 

anta en värdegrund som vilar på en humanistisk människosyn. Sjuksköterskan ska tillgodose 

patientens grundläggande och specifika omvårdnadsbehov såväl psykiska, fysiska, kulturella, 

andliga och sociala. Genom att möta och uppmärksamma patientens upplevelse av sjukdom 

och lidande ska sjuksköterskan så långt som möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder 

(Socialstyrelsen, 2005). 

 

2.6 Teoretisk referensram  
 

Livsvärlden är den värld som människan dagligen lever i, människans vardagsvärld. 

Människan förstår sig själv, andra och allt annat i världen genom livsvärlden. Livsvärlden är 

världen som den upplevs. Det är genom livsvärlden som livskvalitet och sjukdom utspelar sig. 

Livsvärlden delas med andra samtidigt som den är unik och högst personlig för var och en av 

människorna. Eftersom människan ständigt lever i sin livsvärld tas den ofta för givet, 

människan tänker inte så mycket på livsvärlden så länge allt är som det ska. Om människan 

sedan drabbas av sjukdom eller skada kanske livsvärlden inte längre känns så självklar  

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Merleau-Ponty talar om att kroppen är den fasta punkten i livsvärlden och det är kroppen som 

världen ständigt rör sig kring. Kroppen är så mycket mer än fysisk, kroppen är subjektiv, 

kroppen är levd. Här finns minnen, erfarenheter, upplevelser, känslor och visdom, kroppen är 

också meningsskapande. Kroppen ger människan tillgång till livet och människan lever livet 

genom kroppen, varje människa är sin kropp och kropp och själ går inte att skilja åt. Sker det 

en förändring i kroppen kommer människans tillgång till världen också att förändras. Detta 

blir tydligt då människan drabbas av skada eller sjukdom. Det är inte bara den enskilda 

kroppsdelen som blir skadad eller sjuk utan hela existensen påverkas. Det är med kroppen 

som människan kan nå ut till resten av världen och alla människor har sitt egna sätt att 

förhålla sig till andra människor och till allt annat i världen. Alla människor har även sitt egna 

sätt att vara. Varje människa tar sin egen värld i besittning genom livsvärlden. Detta sätt att 

förhålla sig till andra och sig själv bildar människans identitet, självkänsla och själv-

kännedom. Människan skapar genom detta en känsla av hemhörighet i tillvaron. När 

människan drabbas av skada eller sjukdom kommer även hemhörigheten att påverkas och en 
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känsla av hemlöshet kan uppstå. Människans självkänsla, identitet och självkännedom 

påverkas således av sjukdom och skada (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Allt vårdande börjar i patientens livsvärld och målet med vårdandet är att vårda med 

patientens livsvärld som grund. Att möta och få tillgång till patientens livsvärld handlar till 

stor del om att ställa frågor och att lyssna på patienten och just dennes upplevelser. Genom att 

nå fram till livsvärlden har sjuksköterskan en chans att förstå livskvalitet hos just denna 

patient. För att kunna ge vård på ett optimalt sätt måste vården ges på ett individuellt sätt till 

varje enskild patient, utifrån varje individs livsvärld. Patienten kan förlora sig själv om dennes 

livsvärld inte uppmärksammas vilket i sin tur skulle leda till en minskad livskvalitet 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Genom detta tycker vi att det känns aktuellt att diskutera livskvaliteten i förhållande till 

livsvärldsteorin hos kvinnor som genomgått mastektomi efter sin bröstcancerdiagnos. 

  

3. Problemformulering  
 

Våra kroppar består av celler som hela tiden delar sig men när cellerna muterar börjar de dela 

sig ohämmat och det vi kallar cancerceller uppstår (Brehmer-Andersson, 2011). Bröstcancer 

är den vanligaste cancerformen hos kvinnor, den behandlas vanligen med mastektomi i 

kombination med strålning, cytostatika och/eller hormonellbehandling. Mastektomi innebär 

att ett eller båda brösten tas bort med kirurgi (Nystrand, 2012).  

 

Efter en mastektomi kan kvinnans livskvalitet påverkas och vi som sjuksköterskor måste vara 

beredda på att kunna möta dessa kvinnor där de befinner sig, i deras livsvärld. Sjuksköterskan 

kan öka sin förståelse för en patients livsvärld om hon får ta del av den. För att kunna ta del av 

en patients livsvärld krävs det att sjuksköterskan är öppen och följsam i bemötandet av 

patienten (Dahlberg & Segesten, 2010). Genom att sjuksköterskor får ta del av kvinnors 

upplevelser av livskvaliteten efter mastektomi får professionen en möjlighet att möta dessa 

kvinnor med en ökad förståelse.  

 

4. Syfte 
 

Att belysa bröstcancersjuka kvinnors livskvalitet efter mastektomi.  
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5. Metod 
 

5.1 Design  
 

Som metod för denna uppsats har en systematisk litteraturstudie använts. En systematisk 

litteraturstudie baseras på studier av god kvalitet och en tydlig beskrivning av metoder och 

kriterier för sökning och urval av artiklar (Forsberg & Wengström, 2008). 

  

5.2 Inklusions- och exklusionskriterier 
 

Redan tidigt i litteraturstudien måste inklusions- och/eller exklusionkriterier formuleras för att 

ge en begränsning i artiklar. På så sätt blir resultatet av sökningen mer relevant för syftet 

(Olsson & Sörensen, 2011). Inklusionerna för artiklarna i vår litteraturstudie var: studier som 

handlade om kvinnor, artiklar publicerade från år 2002 till 2012, artiklar skrivna på engelska, 

artiklar som var peer-reviewed och publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Vi exkluderade inte 

cytostatikabehandling, strålbehandling eller hormonell behandling eftersom mastektomi ofta 

är kombinerad med någon eller några av ovanstående behandlingar. 

 

5.3 Sökningsförfarande och urval 
 

Databaserna vi använde oss av i sökprocessen var Cinahl, PsycINFO och PubMed. Utifrån 

syftet valdes sökorden bröstcancer, livskvalitet och mastektomi. Vi gick in i Svensk MeSH 

och skrev in våra svenska sökord, det resulterade i sökorden breast neoplasms, quality of life 

och mastectomy. ”MeSH-termer” används i databasen PubMed, i Cinahl används ”Cinahl 

headings” och i PsycINFO används sökord från ”Thesaurus” (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Vi genomförde en pilotsökning i databasen Cinahl med ovanstående sökord för att se om 

sökorden passade vårt syfte. En pilotsökning är en ostrukturerad och snabb sökning med 

syftet att undersöka det valda området för att kunna precisera problemet (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011). Efter genomförd pilotsökning resulterade det i att våra sökord passade 

syftet. 

 

Artikelsökningen gjordes från 2012-10-12 till 2012-10-26. I de valda databaserna gjordes en 

sökning per sökord, var för sig med avgränsningar, se inklusions- och exklusionskriterier. 

Med stöd av Friberg (2006) kombinerades sökorden genom att använda en boolesk operator, 

AND, se bilaga I, II och III. Vi använde oss av verktygen ”explode” och ”suggest subject 
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terms” i de databaser där det var möjligt. Slutligen valdes artiklar ut där innehåll och design 

studerades grundligt. Samtliga titlar lästes i sökningarna S4 (se bilaga I, II och III) i Cinahl, 

PsycINFO och PubMed. Av dessa lästes 145 abstrakt, inklusive dubbletter, vilket resulterade i 

41 artiklar varav tolv dubbletter. Artiklarna från PubMed kontrollerades via Ulrich’s 

Periodicals Directory för att kontrollera om de var peer-reviewed. Tolv artiklar valdes ut för 

kvalitetsgranskning, se bilaga I, II och III. De artiklar som valdes bort svarade inte på studiens 

syfte.  

 

5.4 Kvalitetsgranskning 
 

För att kunna granska artiklarna på ett enhetligt sätt har vi använt oss av granskningsmallar 

utformade av Forsberg och Wengström (2008) som vi modifierade för att underlätta 

granskningen av valda artiklar. Ja-frågorna betygsattes med ett poäng och nej-frågorna 

betygsattes med noll poäng (bilaga IV och V). Alla våra kvantitativa artiklar var icke-

experimentella. Den mall som vi har använt oss av till våra kvantitativa artiklar var den 

kvantitativa kvasi-experimentella mallen. Vi valde att använda oss av denna mall för det var 

den som vi ansåg passade artiklarnas design, då det inte finns någon mall för icke-

experimentella artiklar.  

 

I vår bedömning av artiklarnas kvalitet satte vi gränsen för låg kvalitet <69 %, medel kvalitet 

vid 70-79 % och 80-100 % för hög kvalitet i enlighet med Olsson och Sörensen (2011). Efter 

att ha läst alla artiklar individuellt korsläste vi sedan artiklarna. Att korsläsa innebar att vi 

delade upp artiklarna mellan oss tre författare, så att alla artiklar granskades av minst två 

personer. Detta tror vi kan leda till att det ökar trovärdigheten då minst två personer poängsatt 

artikeln individuellt och kommit fram till likvärdiga resultat. Endast artiklar som bedömdes 

som medel och hög kvalitet har ingått i denna litteraturstudie då detta ökar resultatets 

trovärdighet (Forsberg & Wengström, 2008). Vi granskade tolv artiklar varav fyra hade låg 

kvalitet, tre var av medelkvalitet och fem hög kvalitet. Vår granskning resulterade i sju 

kvantitativa artiklar och en kvalitativ artikel. Till den kvalitativa artikeln har vi använt oss av 

mallen för kvalitativa studier av Forsberg och Wengström (2008) som vi modifierat för att 

underlätta vår granskning. Maxpoäng på den kvalitativa granskningsmallen var 18 poäng, se 

bilaga IV. Maxpoäng på den kvantitativa bedömningsmallen var 17 poäng, se bilaga V. De 

åtta inkluderade artiklarna återfinns i artikelmatrisen som är inspirerad av Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) och kan ses i bilaga VI. 
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5.5 Analysprocessen 
 

Vid en innehållsanalys görs materialet förståeligt, volymen av information minskas och 

mönster identifieras. För att få en överblick av materialet som helhet bör det läsas flera gånger 

innan analysen påbörjas (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Då vi genomförde vår kvalitativa innehållsanalys tog vi stöd av Granskär och Höglund-

Nielsen (2008). Vi läste artiklarna flera gånger och artiklarnas resultat diskuterades och 

jämfördes oss emellan för att se om vi hade tolkat resultatet på liknande sätt. Sedan plockades 

meningsenheter ut från resultaten i artiklarna. Lagom stora meningsenheter är grunden för 

analysen, eftersom det finns risk att innehåll missas om meningsenheterna är för stora. Om 

meningsenheterna är för små kan resultatet bli missvisande (Granskär & Höglund-Nielsen, 

2008). Ur den kvalitativa artikeln kondenserades meningsenheterna och abstraherades för att 

skapa koder som går att se i tabell I.  

 

I de kvantitativa artiklarna påvisade meningsenheterna ett tydligt mönster, de var därför inte 

kondenserbara och därför skapade vi koder direkt från meningsenheterna med stöd av 

Whittemore (2005) se tabell II. Koderna beskriver meningsenheterna på ett kortfattat sätt. Av 

koderna bildades sedan underkategorier, flera underkategorier som hade ett liknande innehåll 

bildade en kategori (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). 

 

Tabell I. Exempel på analys av kvalitativa artiklar 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Mastektomi 

lämnar ett synligt 

ärr på kroppen, 

som för alltid 

påminner om det 

förlorade bröstet 

Mastektomi 

ärret påminner 

alltid om det 

förlorade 

bröstet.  

Mastektomi 

lämnar ärr på 

kroppen 

Kroppsuppfattning Försämrad 

livskvalitet 

Efter mastektomi 

var kvinnorna 

oroliga för ett 

återfall, de visste 

att cancern kunde 

sprida sig när som 

helst till en ny 

kroppsdel. 

Oro för cancer 

recidiv och 

metastaser 

skapar stress. 

Oro för återfall 

skapar stress 

Emotionella 

förändringar 

Försämrad 

livskvalitet  
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Tabell II. Exempel på analys av kvantitativa artiklar 

Meningsbärande 

enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Smärta efter 

mastektomi påverkar 

det dagliga livet och 

arbetet negativt.  

Smärta försämrar 

vardagslivet 

Smärta Försämrad 

livskvalitet 

När familjen agerade 

som stöd ökade 

kvinnornas 

livskvalitet i sociala 

sammanhang. 

Familjens stöd ökar 

livskvalitet 

Stöd Förbättrad 

livskvalitet 

 

5.6 Forskningsetiska överväganden 
 

Etiska övervägande bör göras vid en systematisk litteraturstudie. De etiska övervägandena bör 

göras gällande urval och presentation av resultat. Artiklar som är granskade av en etisk 

kommitté eller att författarna har gjort etiska övervägande är artiklar som bör ingå i en 

litteraturstudie. Alla artiklar som ingår i litteraturstudien ska redovisas och resultatet ska inte 

påverkas av forskarens åsikter. Att redovisa alla resultat i studierna, även de som inte stöder 

litteraturstudiens författare, ses som en del av etiken (Forsberg & Wengström, 2008). 

Artiklar som var godkända av etisk kommitté eller hade etiska överväganden inkluderades i 

litteraturstudien. Vi redovisade alla resultat från artiklarna utan att överföra våra egna före-

ställningar eller värderingar. 

 

6. Resultat  
 

6.1 Försämrad livskvalitet  

 
6.1.1 Smärta 

 

Smärta efter mastektomi var väldigt vanligt och det påverkade livskvaliteten på ett negativt 

sätt hos kvinnorna (Manganiello, Hoga, Reberte, Miranda & Rocha, 2011; Sackey, Sandelin, 

Frisell, Wickman & Brandberg, 2010). De kvinnor som upplevde smärta efter mastektomi 

skattade lägre livskvalitet jämfört med de som inte upplevde smärta. Upplevelsen av smärta 

var vanlig hos en tredjedel av kvinnorna som genomgick mastektomi. Smärtan startade 

vanligtvis inom tre månader och var i regel periodisk. Generellt sett var kvinnorna som 

upplevde smärta yngre än de som inte upplevde smärta. De flesta beskrev smärta efter en 
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mastektomi som nervrelaterad, att det var nerver som blivit skadade i samband med 

mastektomi (Caffo et al., 2003; Sackey et al., 2010). 

 

Smärta hade negativa effekter på humöret, dagliga aktiviteter, sömn, kognitiva funktioner, 

socialt liv och arbete. Kvinnorna upplevde att det sociala livet och sömnen blev mest påverkat 

av smärtan (Caffo et al., 2003; Sackey et al., 2010). 

 

6.1.2 Bristande stöd 

 

Många kvinnor uppgav att känslan av att inte kunna möta familjens krav, att inte orka ställa 

upp på samma sätt som innan sjukdomen, kunde uppfattas som att familjen inte var ett stöd 

(Wrońska, Stępień & Kulik, 2003). Känslan av att inte orka vara socialt aktiv och att behöva 

vara stark och stötta anhöriga och vänner när det i själva verket var personen i sig som 

behövde stöttning kunde påverka livskvaliteten negativt (Silva & Santos, 2010). 

 

6.1.3 Sexualitet  

 

Mastektomi var starkt negativt förknippad med sexualiteten hos kvinnorna. Kvinnorna hade 

problem med att känna sig sexuellt attraktiva efter mastektomin, därav var många kvinnor 

missnöjda med den sexuella situationen de befann sig i (Manganiello et al., 2011; Sackey et 

al., 2010). Skrzypulec, Tobor, Drosdzol och Nowosielski (2009) hävdar att hög ålder, 

depression och ångest påverkade sexualiteten negativt hos kvinnorna.  

 

6.1.4 Fysisk funktion  

 

Kvinnorna som genomgått mastektomi kände sig kroppsligt och mentalt märkta av sitt ärr och 

upplevde att ärret blev hindrande i den dagliga livsföringen (Wrońska et al., 2003). Den 

fysiska funktionen, till exempel att delta i olika sporter, utföra ett fysiskt arbete, gå i trappor 

eller bära hem varor från affären hade efter mastektomin blivit svårare. Inte bara det faktum 

att de hade opererat bort ett bröst, utan även bieffekter som själva operationen gav, vad gäller 

ärrvävnad, minskad muskelmassa och smärta, uppgav kvinnorna påverkade det dagliga livet 

negativt (Sackey et al., 2010; Wrońska et al., 2003). 

 

6.1.5 Emotionella förändringar  

 

Efter en mastektomi var det vanligt förekommande med emotionella förändringar. Det som 

generellt utmärkte sig hos kvinnorna var en ökad ångest, oro och depression som resulterade i 
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en sämre livskvalitet (Parker et al., 2007; Sackey et al., 2010; Silva & Santos, 2010; Wrońska 

et al., 2003).  

 

I den kvalitativa artikeln, skriven av Silva och Santos (2010), påpekas att många kvinnor var 

oroliga för ett återfall efter mastektomin. De visste att risken för metastaser och recidiv var 

stor. På grund av den oro som kvinnorna kände skapades en kronisk stress. Även Wrońska et 

al. (2003) framhäver att den ångest som kvinnorna kände efter mastektomin grundade sig i 

rädslan för återfall. Det faktum att de riskerade att dö och att familjen skulle splittras ökade 

kvinnornas ångest för det försämrade hälsotillståndet.  

 

Silva och Santos (2010) och Wrońska et al. (2003) poängterar att kvinnorna kände stor oro för 

att deras döttrar också skulle få bröstcancer. Silva och Santos (2010) påtalar även att 

mastektomin påverkade kvinnornas uppfattning av mammarollen, att inte kunna ta hand om 

barnen som de hade gjort innan och rädslan över att inte finnas kvar och ta hand deras barn 

ökade kvinnornas oro och depression. Den kvinnliga identiteten påverkades av att inte kunna 

ta hand om barnen på samma sätt som de hade gjort innan.  

 

Sackey et al. (2010) hävdar att ångest och depression inte påverkades av ålder, både äldre och 

yngre kvinnor skattade ångest och depression i lika hög nivå. Parker et al. (2007) hävdar där-

emot att det fanns ett samband mellan ålder, ångest och depression. Precis innan mastektomin 

hade äldre och gifta kvinnor en tendens att vara mer deprimerade än yngre, sex månader efter 

mastektomin var däremot yngre och ogifta kvinnor i regel mer deprimerade än äldre, gifta 

kvinnor. Ett år efter mastektomin var ångestnivån högre hos äldre kvinnor än hos yngre. 

Ogifta kvinnor hade även mer ångest än vad gifta hade två år efter mastektomin. 

 

6.1.6 Kroppsuppfattning 

 

Flera av artiklarna identifierade att problem med kroppsuppfattningen var vanligt efter 

mastektomi (Manganiello et al., 2011; Parker et al., 2007; Sackey et al., 2010; Shi et al., 2011; 

Silva & Santos, 2010). En ökad fysiologisk stress hos kvinnor som genomgick mastektomi 

resulterade i att deras kroppsuppfattning försämrades (Shi et al., 2011). Den kvalitativa 

artikeln skriven av Silva och Santos (2010) poängterar att kvinnornas självuppfattning som 

kvinna förändrades negativt när ett eller båda brösten opererades bort. Det synliga tecknet på 

kroppen påminde för alltid kvinnorna om det förlorade bröstet. Det stärks även av den 
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kvantitativa artikeln skriven av Manganiello et al. (2011) som framför att känslan av att vara 

stympad resulterade i en försämrad kroppsuppfattning efter en mastektomi. Wrońska et al. 

(2003) förklarar att kvinnorna kände oro för att förlora sin femininitet som de ansåg vara 

starkt förknippad med brösten. Oron för viktförändringar och att kläder inte skulle passa som 

de gjort innan på grund av mastektomin var vanligt hos kvinnorna. Parker et al. (2007) och 

Sackey et al. (2010) påtalar att de kvinnor som inte genomgick en bröstrekonstruktion efter 

mastektomin var mindre tillfreds med sina kroppar än de som hade gjort en bröst-

rekonstruktion.  

 

Problem med kroppsuppfattningen fanns hos alla kvinnor efter mastektomi oavsett etnisk 

bakgrund. Däremot hade kvinnor med lägre utbildning en mer negativ kroppsuppfattning 

(Manganiello et al., 2011; Parker et al., 2007). Yngre kvinnor som var ogifta hade sämre 

kroppsuppfattning efter mastektomi än vad äldre, gifta kvinnor hade (Parker et al., 2007). 

 

6.2 Förbättrad livskvalitet  
 

6.2.1 Stöd 
 

Att få stöd under tillfrisknandet var den viktigaste faktorn som påverkade livskvaliteten 

positivt. Det var stöd från släkt och vänner som gjorde att kvinnorna orkade hantera sin 

situation och ta sig igenom sjukdomen. Det fanns ingen skillnad i avseende på civilstånd, gift 

eller ogift (Skrzypulec et al., 2009). 

 

Kvinnor som genomgått en mastektomi, och som fick korta uppföljningar i täta intervaller av 

sjukvården, upplevde att stödet påverkade den fysiska funktionen positivt (Shi et al., 2011). 

Att ha nära vänner och kunna prata med dem om sjukdomen och mastektomin gav ett stöd 

och inverkade positivt på fysisk funktion liksom att vara aktiv i sociala sammanhang 

(Wrońska et al., 2003). 

 

6.2.2 Sexualitet 

 

Kvinnor som genomgick en bröstrekonstruktion efter mastektomi var mer nöjda med sin 

sexuella situation än vad kvinnor som inte genomgick bröstrekonstruktion var. Kvinnor som 

rekonstruerade sitt/sina bröst kände inte att den sexuella attraktionen påverkades i den 

utsträckning som den påverkades hos kvinnor som inte genomgick bröstrekonstruktion 

(Manganiello et al., 2011; Shi et al., 2011; Wrońska et al., 2003). 
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De kvinnor som genomgick en mastektomi och som var mest nöjda med sin sexualitet, 

sexuella situation och attraktivitet var de kvinnor som var skilda, hade universitetsutbildning 

och hade högre livstillfredställelse (Manganiello et al., 2011; Skrzypulec et al., 2009). 

 

6.2.3 Fysisk funktion 

 

Den fysiska funktionen påverkades negativt av mastektomin men vid en uppföljning som 

gjordes efter två år uppgav de flesta kvinnorna att den fysiska funktionen gradvis hade blivit 

bättre. De hade lättare att utföra fysiska rörelser som till exempel bära hem varor, gå i trappor 

eller medverka i olika sporter. Den fysiska funktionen hade efter ytterligare några år blivit 

markant förbättrad. Den preoperativa hälsostatusen hade en positiv inverkan på hur kvinnorna 

mådde efter operationen och i framtiden. Ju bättre hälsostatus kvinnorna skattade preoperativt, 

desto bättre skattade de sin livskvalitet postoperativt (Shi et al., 2011). 

 

Manganiello et al. (2011) har i sin studie jämfört utbildningsnivån och den fysiska funktionen 

efter mastektomi. De fann att en högre utbildning på universitetsnivå var starkt förknippad 

med en bättre fysisk funktion. 

 

6.2.4 Emotionella förändringar 

 

Trots att en mastektomi medförde övervägande negativa emotionella förändringar hos 

kvinnorna, påtalar Wrońska et al. (2003) att många kvinnor uppskattade livet mer än vad de 

gjorde innan operationen. Efter mastektomin njöt kvinnorna i större grad av de vardagliga 

saker som de gjorde för nöjes skull. De kunde även njuta mer av livet i stort än vad de kunde 

innan operationen.  

 

7. Diskussion 
 

7.1 Metoddiskussion 
 

7.1.1 Design 

 

Designen för vår uppsats är en systematisk litteraturstudie. Artiklarna som ingår i vår studie är 

av god kvalitet och vi har tydligt beskrivit vårt urval och vår sökning av artiklar i enlighet 

med Forsberg och Wengström (2008).  
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7.1.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

 

I vår artikelsökning i databaserna använde vi oss endast av inkluderingar, inga exkluderingar 

gjordes i sökningen. Inklusionskriterierna för artiklarna i litteraturstudien var: studier som 

handlade om kvinnor, publicerade från år 2002 till 2012, skrivna på engelska, peer-reviewed 

och publicerade i vetenskapliga tidskrifter. I vår artikelsökning exkluderades inte cytostatika-

behandling, strålbehandling eller hormonell behandling eftersom de ofta är kombinerade med 

mastektomi. Inte heller artiklar som diskuterade bröstbevarande kirurgi och profylaktiska 

bröstoperationer exkluderades. Vi tror att om vi hade använt oss av dessa exkluderingar kunde 

resultatet ha blivit för litet och vi kunde ha gått miste om artiklar som belyste kvinnors livs-

kvalitet efter en mastektomi. Det kan även anses vara en svaghet att vi inte har använt oss av 

dessa exkluderingar då det kan ha medfört att vår sökning inte blev lika specifik. Då vi inte 

valde att göra dessa exkluderingar kan det ha medfört att vi fick med artiklar i vår artikel-

sökning som inte svarade an på vårt syfte.  

 

Även om vi inte exkluderade cytostatikabehandling, strålbehandling, hormonell behandling, 

bröstbevarande kirurgi eller profylaktiska bröstoperationer i vår artikelsökning valde vi bort 

de artiklar som övervägande diskuterade dessa ämnen, när vi gjorde vårt urval. Vi tror att livs-

kvaliteten kan påverkas annorlunda av cytostatikabehandling, strålbehandling, hormonell 

behandling, bröstbevarande kirurgi eller profylaktiska bröstoperationer än vad livskvaliteten 

påverkas av enbart mastektomi. Då biverkningarna vid kombinationsbehandlingar är mer 

påtagliga, med exempelvis håravfall och illamående som vi tror kan påverka livskvaliteten. 

Då vi inte lyckats hitta artiklar som diskuterar enbart livskvaliteten efter mastektomi har vi 

valt att fokusera på mastektomins effekt på livskvaliteten. Vi kan dock inte vara helt säkra på 

att det är effekterna av mastektomin i sig som påverkar livskvaliteten hos kvinnorna då det är 

svårt att skilja på biverkningar av behandlingarna. Detta är något vi anser kan vara en svaghet 

i vår litteraturstudie. Några av de artiklar som vi har granskat diskuterar dock mastektomi i 

kombination med strålbehandling men vi har då valt att fokusera på resultat som berör livs-

kvaliteten efter mastektomi då detta är vårt syfte.  

 

7.1.3 Sökningsförfarande och urval 

 

De databaser som vi använde oss av i vår sökprocess var Cinahl, PsycINFO och PubMed. 

Cinahl och PubMed valdes för att de innehåller artiklar som täcker området omvårdnad. 

Databasen PsycINFO valdes för att den innehåller artiklar om psykologisk forskning inom 
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ämnet omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2008). Vi hade kanske fått ett ökat antal artiklar i 

vår artikelsökning om vi hade gjort sökningar i fler databaser. Forsberg och Wengström 

(2008) påstår dock att Cinahl, PsycINFO och PubMed kan användas vid systematiska 

litteraturstudier eftersom de är omfattande och vedertagna. De sökorden vi använde oss av i 

samtliga databaser var ”breast neoplasms”, ”quality of life” och ”mastectomy”. Vi är 

medvetna om att andra sökord kanske hade resulterat i andra artiklar men vi ansåg att dessa 

var mest relevanta för oss. Eftersom vår sökning mestadels resulterade i kvantitativa artiklar 

har vi i efterhand diskuterat att om vi hade använt oss av sökordet ”life quality” i en fritext-

sökning kunde det ha resulterat i ett ökat antal kvalitativa artiklar.   

 

7.1.4 Kvalitetsgranskning 

 

För att kunna granska artiklarna på ett enhetligt sätt använde vi oss av granskningsmallar 

utformade av Forsberg och Wengström (2008) som vi modifierade för att underlätta 

granskningen av valda artiklar. Granskningsmallarna modifierade vi genom att förändra 

påståenden och frågor till enbart ja och nej frågor. De poängsattes med ett respektive noll 

poäng. Ett poängsystem med ett och noll poäng tycker vi kan kritiseras eftersom det finns stor 

risk att vissa frågor blir undervärderade respektive övervärderade. Det resulterar i att de 

faktorer som vi tycker är viktigast för kvaliteten blir lika mycket värda som de faktorer som vi 

inte tycker är lika viktiga. Detta resonemang stöds även av Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011). Bedömningsmallarna vi valde att modifiera var en kvalitativ bedömningsmall och en 

kvasiexperimentell bedömningsmall. Alla våra kvantitativa artiklar var icke-experimentella. 

Eftersom det inte finns någon mall för den typen av artiklar valde vi att använda oss av mallen 

för kvasi-experimentella artiklar och modifiera den för att underlätta granskningen. Resultatet 

av kvalitetsgranskningen kan ha påverkats av vår kunskapsnivå vid granskningstillfället, som 

vi nu i efterhand inser kan ha varit för låg.  

 

7.1.5 Analysprocessen 

 

Vid en innehållsanalys görs materialet förståeligt, volymen av information minskas och 

mönster identifieras (Forsberg & Wengström, 2008). Med stöd av Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) lästes artiklarna grundligt flera gånger och resultaten diskuterades oss 

emellan. På så sätt blev artiklarnas resultat granskade på ett säkert sätt. När vi genomförde vår 

kvalitativa innehållsanalys tog vi stöd av Granskär och Höglund-Nielsen (2008). Menings-

bärande enheter plockades ut efter läsningen från både den kvalitativa och de kvantitativa 
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artiklarna. De meningsbärande enheterna från den kvalitativa artikeln kondenserade vi till 

kondenserade meningsenheter som slutligen blev kategorier. I de kvantitativa artiklarna 

påvisade meningsenheterna ett tydligt mönster, de var därför inte kondenserbara och därför 

skapade vi koder direkt från meningsenheterna med stöd av Whittemore (2005). Vår bristande 

förkunskap kan ha påverkat resultatet av analysprocessen då vi kände oss osäkra på 

tillvägagångssättet. Vi fick lägga mycket tid på att öka vår kunskap om analysprocessen för 

att litteraturstudiens slutgiltiga resultat skulle bli så tillförlitligt som möjligt. 

 

7.1.6 Forskningsetiska överväganden 

 

Etiska överväganden bör göras vid en systematisk litteraturstudie. De etiska övervägandena 

bör göras gällande urval och presentation av resultat (Forsberg & Wengström, 2008). Vi valde 

bort artiklar som inte redovisade att de var granskade av ett etiskt råd eller förde något etiskt 

resonemang. Ett etiskt resonemang kan enligt Ohlsson och Sörensen (2011) innebära att 

uppgiftslämnarna deltagit frivilligt, lämnat ett skriftligt samtycke samt att de har fått tydlig 

information om studien de medverkar i. Vi redovisade allt resultat från artiklarna utan att 

överföra våra egna föreställningar eller värderingar. Vi är medvetna om att det finns 

svårigheter med att tygla sina förförståelser och värderingar men vi anser att det är viktigt att 

vara medveten om att de existerar för att kunna bortse från dem.  

 

7.1.7 Trovärdighet och överförbarhet 

 

Trovärdighet och överförbarhet bör diskuteras i en systematisk litteraturstudie för att studien 

ska anses ha god kvalitet (Granskär & Höglund-Nielsen 2008). Trovärdigheten i en studie 

visar sig i den utsträckning resultat och tolkning är tillförlitlig. Genom att studien utförs 

systematiskt och att man redovisar forskningens alla steg ökar studiens trovärdighet (Polit & 

Beck, 2012). Det faktum att vi är tre stycken författare tror vi ökar trovärdigheten av vår 

systematiska litteraturstudie. Då vi har använt oss av mycket diskussion. Efter varje 

individuell granskning av artiklarna har vi jämfört resultatet med varandra och det har varit 

överensstämmande. Polit och Beck (2012) visar på att överförbarhet kan förklaras som att 

studiens resultat har förmågan att användas hos populationer och kontexter som är liknande 

den i studien. Trots att våra åtta valda artiklar var från sex olika länder tror vi att överför-

barheten är god eftersom deras resultat liknade varandra. Vi är medvetna om att vi har få 

kvalitativa artiklar och det kan ha påverkat det slutgiltiga resultatet.  
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7.2 Resultatdiskussion  
 

Syftet med den systematiska litteraturstudien var att belysa bröstcancersjuka kvinnors livs-

kvalitet efter mastektomi. Resultatet diskuteras i relation till livsvärldsteorin skriven av 

Dahlberg och Segesten (2010).  

 

Resultatet visade att smärta efter mastektomi var väldigt vanligt och det påverkade livs-

kvaliteten på ett negativt sätt hos kvinnorna. Smärta hade negativa effekter på humöret, 

dagliga aktiviteter, sömn, kognitiva funktioner, socialt liv och arbete (Caffo et al., 2003; 

Sackey et al., 2010). Att smärta var vanligt efter mastektomi och att de dagliga aktiviteterna 

påverkades av mastektomi stöds av Rietman et al. (2004) som även visar att största orsaken 

till detta var den nedsatta funktionen i armen efter mastektomin. Dahlberg och Segesten 

(2010) förklarar livsvärlden som den värld som människan dagligen lever i, de kallar den 

människans vardagsvärld. Människan tar ofta sin livsvärld för given eftersom människan 

ständigt lever och verkar i den. Människan tänker inte så mycket på livsvärlden då allt är som 

det ska, människan upplever då livskvalitet. När kvinnorna efter mastektomi känner smärta 

blir de därmed oftast mer medvetna om sin livsvärld, den känns inte längre lika självklar. 

Mastektomi har en negativ effekt på livskvaliteten eftersom kvinnornas vardagsvärld 

förändras på grund av smärta. Efter diskussioner anser vi att det faktum att kvinnornas livs-

kvalitet påverkas negativt av smärtan går att koppla till att det är behovstillfredsställelsen som 

påverkas. Smärtan som kvinnorna upplever kan göra att de har svårt att tillgodose de grund-

läggande behoven som är längst ner i Maslows trappa, se bild 1. Resultatet visade att 

kvinnorna som upplevde smärta generellt sett var yngre än de som inte upplevde smärta 

(Caffo et al., 2003). Vi har diskuterat vad det kan bero på. Det kan vara så att äldre har 

tidigare smärtupplevelser att jämföra med. Upplevelsen av smärta är subjektiv och vi tror att 

den kan vara svår att jämföra människor emellan.  

 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att då människan drabbas av skada eller sjukdom 

påverkas hela existensen, det är både den subjektiva- och den objektiva kroppen som 

påverkas. Sker det en förändring i kroppen kommer människans existens att förändras. 

Resultatet visar att kvinnor som genomgått en mastektomi ofta upplevde att de inte orkade 

vara socialt aktiva och att de ofta behövde stötta närstående och vänner vilket ledde till en 

negativ inverkan på livskvaliteten när det i själva verket var kvinnorna själva som behövde 

stöttning (Silva & Santos, 2010). Att inte orka vara socialt aktiv stöds av Engel et al. (2004) 
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som skriver att kvinnorna ofta undvek kontakt med andra människor efter mastektomin. 

Resultatet visar att få stöd under tillfrisknandet var den viktigaste faktorn som påverkade livs-

kvaliteten positivt hos kvinnorna. Det var stöd från släkt och vänner som gjorde att kvinnorna 

orkade hantera sin situation och ta sig igenom sjukdomen (Skrzypulec et al., 2009). Sheppard 

och Ely (2008) menar att stöd från partnern var det som hade störst positiv inverkan hos de 

som var i en relation. Vi tror att mastektomerade kvinnors livsvärld kan påverkas genom bort-

tagandet av bröstet och det faktum att de är sjuka kan göra att de mår sämre både fysiskt och 

psykiskt. Dahlberg och Segesten (2010) förklarar att ställa frågor och lyssna på patienten ger 

sjuksköterskan en chans att få insyn i patientens livsvärld och försöka förstå livskvaliteten hos 

just den här patienten. Det är en förutsättning för sjuksköterskan att ha insyn i patientens livs-

värld för att kunna ge varje individ enskilt anpassad vård. Resultatet visar att kvinnor som 

genomgått en mastektomi och fått korta uppföljningar i täta intervaller av sjukvården, upp-

levde att stödet hade en positiv inverkan på livskvaliteten (Shi et al., 2011). Detta bekräftas 

även av Larsson, Sandelin och Forsberg (2010) som beskriver att kontinuitet i vården ökade 

kvinnornas livskvalitet. Vi tror att vid återbesöken har sjuksköterskan en chans att fånga upp 

de problem och funderingar som kvinnorna kan komma att få efter genomgången mastektomi. 

Vi tror även att sjuksköterskan kan hjälpa kvinnorna att se sin egen potential och kunna 

utveckla den för att nå självförverkligande, som vi tror leder till en ökad livskvalitet. Vi tror 

även att det är av vikt att ge vetenskaplig information till kvinnorna om eventuella sido-

effekter av mastektomin som kan påverka livskvaliteten efter en mastektomi.   

 

Resultatet visar att en ökad fysiologisk stress hos kvinnor som genomgick mastektomi 

resulterade i att deras kroppsuppfattning försämrades (Shi et al., 2011). Kvinnornas själv-

uppfattning som kvinna förändrades när ett eller båda brösten opererades bort (Silva & 

Santos, 2010). Resultatet visar även att mastektomi var starkt negativt förknippad med 

sexualiteten hos kvinnorna. Kvinnorna hade problem med att känna sig sexuellt attraktiva 

efter mastektomin och många kvinnor var missnöjda med den sexuella situationen de befann 

sig i (Manganiello et al., 2011; Sackey et al., 2010). Sheppard och Ely (2008) beskriver 

mastektomi som en amputation som negativt påverkar kroppsuppfattningen och hindrar 

sexuellt umgänge för en längre tid efter mastektomin. Resultatet visar att de kvinnorna som 

inte genomgick en bröstrekonstruktion efter mastektomin var mindre tillfreds med sina 

kroppar än de som hade gjort en bröstrekonstruktion (Parker et al., 2007; Sackey et al., 2010). 

De kvinnor som genomgick en bröstrekonstruktion efter mastektomi var mer nöjda med sin 

sexuella situation än de kvinnor som inte genomgick bröstrekonstruktion (Manganiello et al., 
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2011; Shi et al., 2011; Wrońska et al., 2003). Enligt Larsson, Sandelin och Forsberg (2010) 

beskrivs det att kvinnorna kunde känna sig stympade efter en mastektomi men de kvinnor 

som hade gjort en bröstrekonstruktion upplevde inte känslan av att vara kroppsligt stympad i 

samma utsträckning. Detta motsägs av Rowland et al. (2000) som skriver att kvinnor som 

genomgick en mastektomi med bröstrekonstruktion hade en sämre kroppsuppfattning och 

kände sig mindre sexuellt attraktiva. Orsaken till denna skillnad tror vi kan bero på vilka 

förväntningar som kvinnorna hade på sin bröstrekonstruktion och om den gjordes i direkt 

anslutning till mastektomin eller om den gjordes vid ett senare tillfälle. Vi tror att när kvinnor 

genomgår en bröstrekonstruktion vid ett senare tillfälle blir de mer nöjda med bröst-

rekonstruktionen än kvinnor som genomgår en bröstrekonstruktion i direkt anslutning till 

mastektomin. De kvinnor som genomgår en bröstrekonstruktion vid ett senare tillfälle lever en 

tid utan bröstet. Vi tror därför att deras förväntningar på utseendet av det nya bröstet är lägre 

än de förväntningar som kvinnor som genomgår en bröstrekonstruktion i direkt anslutning 

med mastektomin har då de inte har varit utan ett bröst. Vi tror att de kvinnor som hade lägre 

förväntningar på resultatet av bröstrekonstruktionen lättare uppnådde livstillfredsställelse 

jämfört med de som hade högre förväntningar på bröstrekonstruktionen. Dahlberg och 

Segesten (2010) påpekar att varje människa tar sin egen värld i besittning genom livsvärlden. 

Det sätt som människan förhåller sig till sig själv och andra bildar människans identitet, själv-

känsla och självkännedom. Människan skapar genom detta en känsla av hemhörighet i 

tillvaron. När människan drabbas av skada eller sjukdom kommer även hemhörigheten att 

påverkas och en känsla av hemlöshet kan uppstå. Människans självkänsla, identitet och själv-

kännedom påverkas således av sjukdom och skada. Att genomgå en mastektomi tror vi 

påverkar kvinnors självkänsla och identitet vilket leder till ett förändrat självförverkligande. 

Genom att kroppsuppfattningen hos kvinnorna förändrades negativt när ett eller båda brösten 

opererades bort så tror vi att kvinnornas känsla av hemhörighet i tillvaron rubbades. 

Litteraturstudiens resultat visar att kvinnorna kunde återfå en känsla av hemhörighet, då de 

genomgick en bröstrekonstruktion eftersom de i vissa fall fick en förbättrad kropps-

uppfattning. Eftersom sexualiteten var starkt förknippad med kroppsuppfattningen blev även 

den förbättrad efter bröstrekonstruktionen. Resultatet påvisar att de mastektomerade 

kvinnorna som hade en utbildning på universitetsnivå var mer nöjda med sin sexuella 

situation jämfört med kvinnor med lägre utbildning (Manganiello et al., 2011; Skrzypulec et 

al., 2009). Anledningen till att kvinnor med högre utbildning är mer nöjda med sin sexuella 

situation tror vi kan bero på att de kvinnor som hade en hög utbildning hade det bra 
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ekonomiskt ställt vilket kunde leda till att det fanns mindre orosmoment som kunde påverka 

sexualiteten negativt.  

 

Litteraturstudiens resultat visar att kvinnorna som genomgått mastektomi kände sig kroppsligt 

och mentalt märkta av sitt ärr och upplevde att ärret blev hindrande i den dagliga livsföringen 

(Wrońska et al., 2003). Den fysiska funktionen, till exempel att delta i olika sporter, utföra ett 

fysiskt arbete, gå i trappor eller bära hem varor från affären hade efter mastektomin blivit 

svårare. Inte bara faktumet att de hade opererat bort ett bröst utan även de bieffekter som 

själva operationen gav vad gäller ärrvävnad, minskad muskelmassa och smärta uppgav 

kvinnorna påverkade det dagliga livet (Sackey et al., 2010; Wrońska et al., 2003). Det stöds 

av Collins, Nash, Round och Newman (2004) som skriver att kvinnorna kände sig hindrade 

att utföra de vardagliga sysslorna efter mastektomin, exempelvis att bära hem varor från 

affären, det ledde till att kvinnorna även mådde dåligt psykiskt. Detta tror vi kan påverka 

behovstillfredsställelsen negativt hos kvinnorna eftersom vi tror att det kan vara hindrande för 

kvinnorna att tillgodose sina fysiska behov fullt ut. Resultatet visar också att den fysiska 

funktionen påverkades negativt av mastektomi, men vid en uppföljning som gjordes efter två 

år uppgav de flesta kvinnorna att den fysiska funktionen gradvis hade blivit bättre (Shi et al., 

2011). Kroppen är den fasta punkten i livsvärlden, det är kring kroppen som allt ständigt rör 

sig. Kroppen ger människan tillgång till livet och människan lever livet genom kroppen. Varje 

människa är sin kropp och kropp och själ går inte att skilja åt. Det är med kroppen som 

människan kan nå ut till resten av världen, alla människor har sitt eget sätt att förhålla sig till 

andra människor och till allt annat i världen, alla människor har sitt egna sätt att vara 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Kvinnornas kroppar med vilka de når världen förändrades vid 

en mastektomi. Detta tror vi resulterade i att de inte nådde världen på samma sätt som de 

gjorde innan mastektomin. Livsvärlden blev förändrad negativt på grund av att kroppen som 

är den fasta punkten i livsvärlden blev förändrad vid mastektomi. Eftersom kropp och själ inte 

går att skiljas åt kommer både den fysiska och psykiska kroppen att förändras vid en 

mastektomi. En orsak till att den fysiska funktionen skattades högre av kvinnorna efter två år 

tror vi kan ha ett samband med en ökad tolerans eller ett accepterande av att ha en lägre fysisk 

funktion. Det kan även bero på att den fysiska funktionen hos kvinnorna hade förbättrats. Att 

kvinnorna kände att den fysiska funktionen blev bättre, kan ha gjort att de nådde sin värld på 

ett nytt sätt och då ökade livskvaliteten. 
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Litteraturstudiens resultat visade att den ångest som kvinnorna kände efter mastektomin 

grundade sig i rädslan för återfall. Det faktum att man riskerade att dö och att familjen skulle 

splittras ökade kvinnornas ångest för det försämrade hälsotillståndet. Många kvinnor 

uppskattade därför livet mer efter mastektomin än vad de gjorde innan operationen. Efter 

mastektomin njöt kvinnorna i större grad av de vardagliga saker som de gjorde för nöjes skull, 

de kunde även njuta mer av livet i stort än vad de kunde innan operationen (Wrońska et al., 

2003). Detta stöds av Tastan, Hatipoglu, Iyigun och Kilic (2012) som beskriver att det är 

vanligt med rädsla för återfall efter mastektomi och att kvinnorna även var oroliga för hur 

familjen skulle påverkas av ett eventuellt återfall. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att 

livsvärlden är något som ofta tas för givet, den kan kännas som självklar när människan inte 

är drabbad av sjukdom eller skada. Vi tror att kvinnor som genomgått en mastektomi blivit 

mer medvetna om sin livsvärld och då inte tar den förgivet, de har lärt sig att uppskatta livet 

och har fått en inblick i att det är skört. Dahlberg och Segesten (2010) talar om kroppen som 

mycket mer än fysisk, kroppen är subjektiv och ”levd”. Här finns minnen, erfarenheter, 

upplevelser, känslor och visdom, kroppen är också meningskapande. Resultatet visar att 

kvinnorna som genomgick mastektomi kände stor oro för att deras döttrar också skulle få 

bröstcancer. Mastektomin påverkade även kvinnornas uppfattning av mamma rollen, att inte 

kunna ta hand om barnen som de hade gjort innan och rädslan över att inte finnas kvar och ta 

hand om sina barn ökade kvinnornas oro och depression (Silva & Santos, 2010). Efter 

diskussioner tror vi att kvinnornas erfarenheter, upplevelser och känslor av att ha genomgått 

en mastektomin är grunden till att de känner oro för att deras döttrar ska drabbas av bröst-

cancer och att döttrarna ska tvingas genomgå det som kvinnorna själva har genomgått. Vi tror 

att livskvaliteten kan påverkas negativt eftersom kvinnorna är oroliga för att döttrarna ska 

insjukna i bröstcancer. Oron påverkar kvinnornas livstillfredsställelse eftersom deras 

förväntningar och drömmar om döttrarnas framtida liv är hotat av eventuell hereditet.  

 

Genom vår litteraturstudie hoppas vi kunna påvisa för professionen hur viktigt det är att 

kunna möta kvinnor som genomgått mastektomi i deras livsvärld för att hjälpa dem att öka 

deras livskvalitet. Genom att erbjuda kvinnorna samtal och återbesök i täta intervaller tror vi 

att sjuksköterskan lättare kan upptäcka och belysa de faktorer som kvinnorna känner har 

påverkat deras livskvalitet negativt efter mastektomi.  
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8. Förslag till vidare forskning 
 

Vi upplever att det saknas forskning om bröstcancersjuka kvinnors upplevelse av livskvalitet 

efter behandling av bröstcancer. Vi skulle vilja se mer forskning som fokuserar på kvinnornas 

upplevelse av att förlora ett eller båda brösten. Detta innefattar, förutom mastektomi, även 

upplevelsen av strålbehandling, cytostatikabehandling och hormonellbehandling. Vi skulle 

vilja se ytterligare forskning inom detta område som kan bli vägledande för sjuksköterskors 

bemötande av dessa kvinnor. För att sjuksköterskan ska kunna skapa sig en djupare förståelse 

av den bröstcancersjuka kvinnans upplevelse av livskvalitet efter bröstcancerbehandling, 

anser vi att ytterligare forskning behövs. Vi upplever att det mestadels finns kvantitativ 

forskning inom detta område. Vidare forskning kan med fördel vara kvalitativ med 

djupintervjuer.  

 

9. Slutsats 
 

Kvinnor med bröstcancer som genomgått en mastektomi har en stor risk att få försämrad livs-

kvalitet framförallt om de upplever smärta, minskat stöd, försämrad sexualitet, försämrad 

fysisk funktion, negativa emotionella förändringar och försämrad kroppsuppfattning. Ökat 

stöd, förbättrad sexualitet, förbättrad fysisk funktion och positiva emotionella förändringar 

kan förbättra livskvaliteten.  

 

Den faktor som hade den största positiva inverkan på livskvaliteten efter en mastektomi var 

det stöd som kvinnorna upplevde att de fick av familj, närstående och sjukvårdspersonalen. 

Här har sjuksköterskan en viktig roll, att få ta del av kvinnornas livsvärld och på så sätt få 

möjligheten att stötta dem på deras väg mot förbättrad livskvalitet efter mastektomi.  
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Bilaga IV: Modifierad granskningsmall för kvalitativa artiklar  

 

A. Syfte 

Är syftet med studien väl beskrivet?    □ Ja □ Nej 

Framgår det tydligt vilken kvalitativmetod som har använts?  □ Ja □ Nej 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen?  □ Ja □ Nej 

 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna?  □ Ja □ Nej 

Framgår det tydligt var studien är genomförd?   □ Ja □ Nej 

Finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? □ Ja □ Nej 

Är det väl beskrivet vilken urvalsmetod som har använts?  □ Ja □ Nej 

Är undersökningsgruppen lämplig?    □ Ja □ Nej 

 

C. Metod för datainsamling 

Beskrivs datainsamlingen tydligt?    □ Ja □ Nej 

Är data systematiskt samlade?    □ Ja □ Nej 

 

D. Dataanalys  

Är begrepp, teman och kategorier väl utvecklade och tolkade?  □ Ja □ Nej 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade?   □ Ja □ Nej 

Är resultaten trovärdiga?     □ Ja □ Nej 

 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?  □ Ja □ Nej 

Har resultaten klinisk relevans?    □ Ja □ Nej 

Diskuteras metodologiska brister och risker för bias?   □ Ja □ Nej 

Drar forskaren någon slutsats?    □ Ja □ Nej 

Förs ett etiskt resonemang?    □ Ja □ Nej 
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Max 18 poäng 

□ Hög: > 80 %: 15-18 poäng  

□ Medel: 70-79 %: 13-14 poäng  

□ Låg: < 69 %: 0-12 poäng 

 

Referenser 

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

analys och presentation av omvårdnadsforskning. (2., [uppdaterade] utg.) Stockholm: Natur & 

Kultur. 

 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. (3. uppl.) Stockholm: Liber.  



  
 

 
 

Bilaga V: Modifierad granskningsmall för kvantitativa artiklar – 

kvasi-experimentella studier 
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Är syftet med studien väl beskrivet?    □ Ja □ Nej 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna?    □ Ja □ Nej 

Är designen lämplig utifrån syfte?    □ Ja □ Nej 

 

B. Undersökningsgrupp 

Är inklusions- och exklusionskriterier tydligt beskrivna?  □ Ja □ Nej 

Är urvalsmetoderna tydligt beskrivna?    □ Ja □ Nej 

Är undersökningsgruppen representativ?    □ Ja □ Nej 

Framgår det var undersökningen genomfördes?   □ Ja □ Nej 

 

C. Mätmetoder 

Var reliabiliteten beräknad?    □ Ja □ Nej 

Var validiteten diskuterad?     □ Ja □ Nej 

 

D. Analys 

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna?  □ Ja □ Nej 

Redovisas bortfall?     □ Ja □ Nej 

Finns det en bortfallsanalys?    □ Ja □ Nej 

Beskrivs huvudresultaten?     □ Ja □ Nej 

Erhölls signifikanta skillnader?    □ Ja □ Nej 

 

E. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till annan population?   □ Ja □ Nej 

Kan resultatet ha klinisk betydelse?    □ Ja □ Nej 

Förs ett etiskt resonemang?    □ Ja □ Nej 

 

Poängsättning 

Ja = 1 poäng 

Nej = 0 poäng 



  
 

 
 

 

Kvalitetsgränser 

Max 17 poäng 

□ Hög: > 80 %: 14-17 poäng  

□ Medel: 70-79 %:12-13 poäng  

□ Låg: < 69 %: 0-11 poäng 

 

Referenser 

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

analys och presentation av omvårdnadsforskning. (2., [uppdaterade] utg.) Stockholm: Natur & 

Kultur. 

 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. (3. uppl.) Stockholm: Liber. 

  



  
 

 

 

Bilaga VI: Artikelmatris 
Art. 
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Författare 

Publikationsår 

Land 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat Kvalitet 

Poäng/totalt 

1 Caffo, O., 

Amichetti, M., 

Ferro, A., 

Lucenti, A., 

Valduga, F., & 

Galligioni, E. 

2003,  

 

Italien  

 

Pain and quality 

of life after 

surgery for 

breast cancer 

 

Breast Cancer 

Research and 

Treatment 

Att utvärdera 

kvantitativa och 

kvalitativa 

karaktärer av 

smärta efter 

bröstcancerkirurgi 

och dess relation till 

livskvalitet. 

Kvantitativ icke-

experimentell design 

 

Retrospektiv studie med 

frågeformulär 

 

757 tillfrågade kvinnor, 

568 inkluderades i 

studien. 

 

Smärta hade ett antal negativa 

effekter på humöret, dagliga 

aktiviteter, sömn, kognitiva 

funktioner och det sociala 

livet. Dess förekomst var 

mycket relevant hos patienter 

som genomgått mastektomi. 

De flesta kvinnor beskrev 

smärtan som nervrelaterad. 

Medel 

12/17 

(70 %) 

2 Manganiello, A., 

Hoga, L.A.K., 

Reberte, L.M., 

Miranda, C.M., & 

Rocha, C.A.M. 

2011, 

 

Brasilien 

 

Sexuality and 

quality of life of 

breast cancer 

patients post 

mastectomy 

 

European 

Journal of 

Oncology 

Nursing 

Att utvärdera 

sexualiteten hos 

bröstcancerpatienter 

efter mastektomi 

och sambandet med 

livskvalitet, 

personliga 

preferenser hos 

kvinnan och 

partnern, 

bröstrekonstruktion, 

cancerstadie och 

tilläggsbehandling. 

Kvantitativ icke-

expermentell design.  

 

Tvärsnittsstudie med 

frågeformulär 

 

142 tillfrågade kvinnor 

varav 100 inkluderades i 

studien. 68 partners 

inkluderades i studien. 

Kvinnorna kände sig inte 

sexuellt attraktiva efter 

genomgången mastektomi 

och de hade problem med att 

acceptera sin kropp efter 

mastektomi. Många kvinnor 

kände sig stympade.  

Hög 

14/17 

(82 %) 

3 Parker, P.A., 

Youssef, A., 

Walker, S., 

Basen-Engquist, 

K., Cohen, L., 

Short-Term and 

Long-Term 

Psychosocial 

Adjustment and 

Quality of Life 

Att undersöka 

långtids- och 

korttidseffekterna 

av mastektomi utan 

rekonstruktion, 

Kvantitativ icke-

experimentell design. 

 

Prospektiv studie med 

frågeformulär 

Civilstånd, ålder och 

utbildningsnivå hade stor 

inverkan på livskvaliteten 

efter mastektomi. Yngre och 

ogifta kvinnor var oftast mer 

Hög 

14/17 

(82 %) 



  
 

 

 

Gritz, E.R., Wei, 

Q.X., & Robb, 

G.L. 2007 

 

USA 

 

in Women 

Undergoing 

Different 

Surgical 

Procedures for 

Breast Cancer 

 

Annals of 

Surgical 

Oncology 

mastektomi med 

rekonstruktion och 

bröstbevarande 

kirurgi på 

livskvaliteten och 

psykosociala 

aspekter. 

 

338 tillfrågade kvinnor 

258 inkluderades i 

studien. 

deprimerade efter en 

mastektomi än äldre, gifta 

kvinnor. 

4 Sackey, H., 

Sandelin, K., 

Frisell, J., 

Wickman, M., & 

Brandberg, Y. 

2010 

 

Sverige 

Ductal 

carcinoma in 

situ of the 

breast. Long-

term follow-up 

of health-related 

quality of life, 

emotional 

reactions and 

body image  

 

the Journal of 

Cancer Surgery 

Att undersöka och 

jämföra ångest, 

depression, 

kroppsuppfattning 

och hälsorelaterad 

livskvalitet under 

längre tid hos 

kvinnor som 

genomgått 

mastektomi med 

rekonstruktion, 

partiell mastektomi 

eller partiell 

mastektomi med 

strålning.   

Kvantitativ icke-

experimentell 

design 

 

Retrospektiv studie med  

frågeformulär 

 

220 tillfrågade kvinnor, 

131 inkluderades i 

studien. 

Kvinnor som genomgått 

mastektomi kände sig mindre 

sexuellt attraktiva, hade ett 

försämrat självförtroende och 

kände sig mindre feminina. 

Smärtan efter mastektomin 

påverkade det dagliga livet. 

Ångest och depression efter 

en mastektomi var vanligt 

förekommande.  

Hög 

14/17 

(82 %) 

5 Shi, H.Y., Uen, 

Y.H., Yen, L.C., 

Culbertson, R., 

Juan, C.H., & 

Hou, M.F. 2011 

 

Taiwan 

Two-year 

quality of life 

after breast 

cancer surgery: 

A comparison 

of three surgical 

procedures  

Att analysera 

förändringar över 

tid på delar av 

livskvaliteten hos 

kvinnor som 

genomgått 

bröstkirurgi och hur 

Kvantitativ icke- 

experimentell studie 

 

Prospektiv studie med 

frågeformulär 

 

173 tillfrågade kvinnor, 

Sexualiteten blev negativt 

påverkad av en mastektomi, 

men den blev mindre 

påverkad hos de som 

genomgick en rekonstruktion. 

Att få stöd av vården gav 

bättre mentala och fysiska 

Hög 

14/17 

(82 %) 



  
 

 

 

 

European 

Journal of 

Surgical 

Oncology 

dessa delar 

påverkar den 

framtida 

livskvaliteten. 

132 inkluderades i 

studien. 

funktioner hos kvinnorna.  

6 Silva, G., & 

Santos, M.A. 

2010 

 

Brasilien 

Stressors in 

Breast Cancer 

Post-Treatment: 

a Qualitative 

Approach  

 

Rev. Latino-Am. 

Enfermagem 

Att identifiera 

stressfaktorer som 

uppkommer efter 

behandling av 

bröstcancer - ett till 

fem år efter 

diagnos. 

Kvalitativ 

tvärsnittsstudie med 

deskriptiv design.  

 

Semistrukturerad 

intervjuteknik.  

 

16 deltagare. 

Kvinnor som genomgått en 

mastektomi kände sig oroliga 

för att deras döttrar skulle få 

bröstcancer, de var även 

oroliga för recidivitet. 

Upplevelsen av den kvinnliga 

rollen försämrades hos många 

av kvinnorna i studien. 

Hög 

16/18 

(89 %) 

7 Skrzypulec, V., 

Tobor, E., 

Drosdzol, A., & 

Nowosielski, K. 

2008 

 

Polen 

Biopsychosocial 

functioning of 

women after 

mastectomy 

 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Att identifiera 

problem hos 

kvinnor efter 

partiell och total 

mastektomi med 

tyngdpunkt på 

negativa faktorer 

som påverkar 

livskvaliteten.  

Kvantitativ icke-

experimentell design 

 

Frågeformulär 

  

550 kvinnor tillfrågades, 

494 inkluderades i 

studien. 

Att få stöd under 

tillfrisknandet var den 

viktigaste faktorn som 

påverkade livskvaliteten. 

Skilda kvinnor var mer nöjda 

med sitt sexliv efter 

mastektomin än vad gifta 

kvinnor var. Högre 

livstillfredsställelse gav en 

högre sexuell aktivitet. Det 

externa stödet från släkt och 

vänner var avgörande för om 

man blev deprimerad eller 

inte.  

Medel 

12/17 

(70 %) 

8 Wrońska, I., 

Stępień, R., & 

Kulik, T.B. 2003 

 

Polen 

The quality of 

women’s life 

after 

mastectomy in 

Poland  

Att bedöma 

livskvaliteten hos 

polska kvinnor efter 

mastektomi. 

Kvantitativ icke-

experimentell design  

 

Tvärsnittsstudie 

med frågeformulär 

Det emotionella 

välbefinnandet var det som 

påverkades mest negativt 

efter mastektomin. Stöd från 

familj och vänner var en 

Medel 

12/17 

(70 %) 



  
 

 

 

  

Health Care for 

Women 

International  

 

Forskningsgruppen 

bestod av 61 

mastektomerade 

kvinnor. 

Kontrollgruppen bestod 

av 50 friska kvinnor.  

viktig faktor efter 

mastektomin. En del kvinnor 

uppskattade livet mer efter 

mastektomin än vad de hade 

gjort innan.  



 

 

 

   
 

 


