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Sammanfattning    

Bröstcancer är idag den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor. Kirurgi är den 

primära behandlingen för bröstcancer och ett av kirurgialternativen är mastektomi som 

innebär att hela det drabbade bröstet avlägsnas. Operationen kan vara en traumatisk 

upplevelse som kan leda till fysiskt, psykiskt samt socialt lidande vilket kan resultera i 

en försämrad livskvalitet. Syftet med denna studie är att belysa kvinnors upplevelser av 

sin kroppsbild efter mastektomi till följd av bröstcancer. Metoden som användes i denna 

studie var en litteraturöversikt som baserats på elva vetenskapliga artiklar, varav fem 

var kvalitativa och sex var kvantitativa. Samtliga artiklar analyserades och resulterade i 

två kategorier med fyra subkategorier vardera som redovisades i studiens resultat. 

Resultatet visade på att de mastektomerade kvinnorna upplevde en sorg över det 

förlorade bröstet och fick en försämrad kroppsbild. Mastektomin ledde till känslan av 

förlorad kvinnlighet, försämrat självförtroende samt hade en negativ inverkan på 

sexlivet. Kvinnorna var i behov av stöd men upplevelsen av stöd varierade bland 

kvinnorna. Utifrån detta anser författarna att stödet från sjuksköterskan är av yttersta 

vikt för de mastektomerade kvinnornas tillfrisknande och välbefinnande. 

Sjuksköterskan kan skapa tillit och trygghet hos kvinnan genom att ge individanpassad 

vård, vara lyhörd, ge god information samt ha en helhetssyn på människan. Vidare kan 

detta leda till att kvinnan blir delaktig i sin vård. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Mastektomi, bröstcancer, upplevelser, sexualitet, kroppsuppfattning, 

kvinnlighet, omvårdnad 

 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

INLEDNING _________________________________________________________ 1 

BAKGRUND _________________________________________________________ 1 

Bröstcancer _______________________________________________________________ 1 

Mastektomi _______________________________________________________________ 1 

Bröstrekonstruktion och bröstprotes __________________________________________ 2 

Ohälsans kroppsbild _______________________________________________________ 2 

Kvinnors upplevelser skiljer sig åt ____________________________________________ 3 

Sjuksköterskans roll _______________________________________________________ 3 

PROBLEMFORMULERING ____________________________________________ 4 

SYFTE ______________________________________________________________ 4 

METOD _____________________________________________________________ 4 

Urval och datainsamling ____________________________________________________ 4 

Dataanalys _______________________________________________________________ 5 

RESULTAT __________________________________________________________ 5 

Min svikande kropp ________________________________________________________ 5 
Att förlora ett bröst ______________________________________________________________ 6 
Förlorad kvinnlighet______________________________________________________________ 6 
Ett förändrat sexliv _______________________________________________________________ 7 
Känslan av kroppsligt svek ________________________________________________________ 8 

Att leva med en förändrad kropp _____________________________________________ 8 
Begränsningar i vardagen _________________________________________________________ 8 
Upplevelsen av stöd ______________________________________________________________ 9 
Återskapande av symmetri ________________________________________________________ 10 
Vägen till acceptans _____________________________________________________________ 11 

DISKUSSION _______________________________________________________ 11 

Metoddiskussion __________________________________________________________ 11 

Resultatdiskussion ________________________________________________________ 12 

SLUTSATSER _______________________________________________________ 14 

REFERENSER ______________________________________________________ 16 
 



 1 

INLEDNING 

Enligt författarnas erfarenheter sker möten med kvinnor som har genomgått mastektomi 

vid flertal olika tillfällen inom vården. Inte enbart inom cancervården, utan även när dessa 

kvinnor är i kontakt med vården av andra anledningar. Författarna har valt att med denna 

litteraturöversikt belysa kvinnors upplevelser efter mastektomi till följd av bröstcancer. 

För att dessa kvinnor ska få relevant stöd samt omvårdnad är det betydelsefullt att 

sjuksköterskan har kännedom och kunskap om de olika reaktioner samt upplevelser som 

mastektomin kan framkalla. 

 

 

BAKGRUND 

Bröstcancer 

Bröstcancer är idag den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor (Bergh et. al 2007, s. 

7). Varje år drabbas över 8 000 kvinnor av bröstcancer i Sverige. Bröstcancer drabbar 

kvinnor i alla åldrar men är vanligast hos kvinnor i medelåldern och äldre. Bröstcancer är 

en sjukdom som kan förkorta livslängden samt påverka kvinnans livskvalité 

(Socialstyrelsen 2014). Orsakerna till att vissa utvecklar bröstcancer är i nuläget okänt, 

men teorier kring vad som kan orsaka bröstcancer finns, så som genetisk uppsättning och 

livsfaktorer. Det är dock vetenskapligt bevisat att det finns två så kallade bröstcancergener 

som ger ökad risk för att drabbas av bröstcancer (Bergh et. al. 2007, ss. 27-28, 38). En 

knöl i bröstet är det vanligaste sättet bröstcancer upptäcks på. Men det finns även andra 

tecken, så som knöl i armhålan, sekret från bröstvårtan eller indragning av bröstvårtan. 

För att ställa diagnosen bröstcancer kan ett flertal undersökningar behöva göras. 

Utredningen består av tre undersökningar; klinisk inspektion av bröstet, mammografi 

samt eventuellt finnålspunktion (Cancerfonden 2016).  

 

 

Mastektomi  

Kirurgi är idag den primära behandlingen vid bröstcancer och sker antingen genom 

bröstbevarande kirurgi som innebär att enbart en bit av det drabbade bröstet avlägsnas 

eller genom mastektomi, som innebär att hela bröstet tas bort (Loaring, Larkin, Shaw & 

Flowers 2015; Cancercentrum 2016). Bröstbevarande kirurgi kan genomföras på de 

kvinnor som enbart har en cancertumör i bröstet samt att tumören inte är större än tre till 

fyra centimeter i diameter. Ett bröstbevarande ingrepp kräver dock att man genomgår 

strålbehandling efter operationen för att risken för recidiv cancer ska minska (Myklebust 

Sørensen & Almås 2011, s. 444).  

 

 

Mastektomi innebär att all bröstvävnad samt bröstkörtel tas bort från bröstmuskeln 

(Weaver 2009; Ingvar 2012, s. 259). Detta ingrepp kan utföras av olika anledningar, till 

exempel på grund av patientens egen önskan, att cancertumören är fem centimeter eller 

större, att tumören är stor i relation till bröstets storlek eller att bröstbevarande kirurgi 

befaras ge ett icke kosmetiskt tilltalande resultat (Weaver 2009).  
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Vid den kirurgiska behandlingen görs ofta en undersökning av den så kallade 

portvaktskörteln, som är den första lymfkörteln i anslutning till tumören. Portvaktskörteln 

tas då ut och undersöks för att se om cancern har spridit sig till armhålan (Myklebust 

Sørensen & Almås 2011, s. 444). Om resultatet av denna undersökning visar att cancern 

har spridit sig till lymfkörtlarna i armhålan behövs en axillutrymning genomföras. Vid en 

axillutrymning opereras så många lymfkörtlar bort som behövs för att kunna avgöra om 

cancern har spridit sig, samt all fettvävnad i armhålan. Om undersökning av 

portvaktskörteln räcker och en axillutrymning inte behöver genomföras är det positivt. 

Detta då det resulterar i färre besvär för kvinnan i framtiden samt kortare vårtid och kan 

ge en bättre livskvalitet än när en axillutrymning utförs (ibid.). Mastektomi kan även 

genomföras i förebyggande syfte, så kallad profylaktisk mastektomi. Detta kan göras på 

kvinnor som är bärare av de ärftliga bröstcancergenerna eller kommer från en familj med 

flertalet bröstcancerfall i släkten (Bergh et. al. 2007, s. 65). 
 

 

Bröstrekonstruktion och bröstprotes 

Mastektomerade kvinnor kan genomgå en bröstrekonstruktion som kan ske ett år efter 

ingreppet eller i samband med mastektomin, en så kallad omedelbar rekonstruktion 

(Cancerfonden 2016). Vilken rekonstruktion som genomförs beror på vilka förhållanden 

kvinnan befinner sig i, exempelvis vilka medicinska orsaker det finns samt kvinnans egna 

önskemål. Genom bröstrekonstruktion kan kvinnan återfå en känsla av symmetri, ibland 

kan även det friska bröstet behöva opereras för att skapa mer symmetri för kvinna 

(Cancercentrum 2014). En bröstrekonstruktion kan göras med hjälp av två metoder, 

antingen med ett bröstimplantat eller med hjälp av kvinnans egen vävnad. Dessa två 

metoder kan ibland även kombineras. Vilken metod som används för rekonstruktionen är 

individuellt och kan exempelvis bero på kvinnans egna önskemål samt det postoperativa 

tillståendet (Björklund 2012). De kvinnor som väljer bort rekonstruktion har möjlighet 

att få en bröstprotes, både av kosmetiskt syfte samt att det ger en tyngd som resulterar i 

en jämn vikt vilket motverkar snedbelastning (Cancercentrum 2014). 

 

 

Ohälsans kroppsbild  

Kroppsbild är ett begrepp som beskriver den subjektiva upplevelsen av kroppen. Hur en 

individ upplever och uppfattar sin egen kropp samt deras attityd gentemot den (Price 

1990). Något som kan inverka på kvinnans kroppsbild är hur samhälle och kultur 

presenterar kvinnokroppen, som i exempelvis media (Buki, Reich & Lehardy 2016). 

 

 

När kroppen drabbas av en sjukdom kan individens kroppsuppfattning förändras då 

kroppen till utseende och/eller funktion inte längre känns igen (Wiklund 2003, s. 49). 

Mastektomi påverkar ofta kvinnans kroppsbild negativt och det kan ta lång tid för kvinnan 

att acceptera förändringen (Myklebust Sørensen, E., & Almås, H. 2011, ss. 441-442). Den 

negativa kroppsbilden hos dessa kvinnor är ett flerdimensionellt fenomen. Förändringen 

kan innebära ett missnöje både med utseendet men även med den försämring av funktion 

bröstet hade innan operationen (Rhoten 2015), så som fertilitet och amning. Bröstet ses 
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ofta som en symbol för kvinnligheten, således kan den mastektomerade kvinnan uppleva 

att kvinnligheten har gått förlorad (Buki, Reich & Lehardy 2016). Den negativa 

kroppsbilden kan leda till social ångest samt leda till att sociala sammanhang undviks och 

på så sätt leda till social isolering (Rhoten 2015). 

 

 

Kvinnors upplevelser skiljer sig åt 

Aaron Antonovsky (2005, ss. 42-46) var en amerikansk sociolog som genom sina studier 

myntade begreppet KASAM. Antonovsky kom fram till att en individs hälsa är relaterat 

till individens känsla av sammanhang, KASAM. Känslan av sammanhang är avgörande 

för hur en individ bemästrar svåra situationer i livet, som i sin tur är betydande för 

individens hälsa. Enligt Antonovsky är ingen människa antingen sjuk eller frisk, utan alla 

individer befinner sig någonstans där emellan. Graden av friskhet kan mätas med hjälp 

av KASAM, som är uppbyggt av tre delar; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet syftar på en individs upplevelse av händelser och stimuli, att det uppfattas 

som strukturerat, begripligt samt sammanhängande. Hanterbarhet innebär att individen 

upplever att de resurser som det inre eller yttre stimuli kräver finns att tillgå. Resurserna 

kan innebära både individens egna resurser men även resurser från omgivningen, så som 

anhöriga, vården eller religion. Meningsfullhet syftar på att de händelser och utmaningar 

individen möts av upplevs vara värda att engagera sig i, att de ser en mening med det. De 

individer som har en hög känsla av begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet har 

lättare att hantera motgångar och således mer motståndskraftiga mot ohälsa (ibid.). 

 

 

Sjuksköterskans roll 

Vårdvetenskapen bygger på en helhetssyn på människan, vilket innebär att 

vårdpersonalen skall möta patienten som en hel enhet bestående av kropp, själ och ande. 

Genom att sjuksköterskan i sin profession har en helhetssyn på människan kan alla delar 

av människan tillgodoses. Vidare måste sjuksköterskan ständigt fördjupa sig i den unika 

individ som hen har framför sig för att kunna individanpassa vården (Eriksson 2000, s. 

28). Det är viktigt att sjuksköterskan bemöter alla patienter individuellt utifrån deras 

behov samt att alla människor ska vårdas med respekt. Sjuksköterskans huvudsakliga 

ansvarsområde är att förebygga sjukdom, främja hälsa, återställa hälsa samt lindra lidande 

(Svensk Sjuksköterskeförening 2014). 

 

 

Utöver den fysiska omvårdnaden som en mastektomioperation kräver är den 

mastektomerade kvinnan i stort behov av emotionellt stöd, patientundervisning samt god 

information (Weaver 2009). I det stora teamet bestående av flera professioner, som 

arbetar runt den bröstcancerdrabbade patienten har sjuksköterskan en central roll. 

Sjuksköterskan ska ha ett helhetsperspektiv på patienten och se till både kropp och själ, 

och tillföra sin kompetens inom allmän omvårdnad samt psykosocialt omhändertagande 

(Cancercentrum 2014). Sjuksköterskan behöver ha kunskaper i hur en patient kan uppleva 

sin sjukdom för att kunna ge patienten så god vård som möjligt (Socialstyrelsen 2014). 

Att drabbas av cancer och behöva amputera sitt bröst kan framkalla en rad känslor hos 

den drabbade så som chock, rädsla, ångest och ilska. Att vara lyhörd och uppmärksam för 
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patientens emotionella känslor och hälsa samt kunna sätta in omvårdnadsåtgärder därefter 

är en viktig uppgift som sjuksköterska (Weaver 2009). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Bröstcancer är idag den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor och ses som ett 

folkhälsoproblem, både i Sverige samt internationellt. Detta då bröstcancer är en allvarlig 

sjukdom som är mycket förekommande bland världens befolkning. Sjukdomen kan 

drabba kvinnor i alla åldrar men är vanligast bland äldre och medelålders kvinnor. Det är 

vanligt att behandlingen sker på kirurgisk väg, antingen genom bröstbevarande kirurgi 

där enbart en bit av det drabbade bröstet avlägsnas, eller genom mastektomi som innebär 

att hela bröstet opereras bort. En kvinna kan välja att genomföra en mastektomi av 

profylaktiskt skäl, då kvinnan har bröstcancer i släkten och löper större risk att drabbas 

av sjukdomen. Mastektomi genomförs även som behandling mot bröstcancer i botande 

syfte, och kan då vara en livräddande operation. Trots att det är en livräddande operation 

kan kvinnans kroppsbild påverkas negativt och kan leda till en försämrad livskvalitet. För 

att dessa kvinnor ska bli väl bemötta och uppleva stöd är det viktigt att sjuksköterskor har 

kunskap och en djupare förståelse för dessa kvinnors upplevelser efter att ha genomgått 

en mastektomi. På så vis kan kvinnornas lidande lindras och deras välbefinnande främjas. 

Genom gott stöd från vården kan hälsan hos dessa kvinnor återfås och vidare bidra till ett 

socialt hållbart samhälle. 

 

 

SYFTE 

Syftet med denna studie är att belysa kvinnors upplevelser av sin kroppsbild efter 

mastektomi till följd av bröstcancer. 

 

 

METOD 

Urval och datainsamling 

Metoden som användes i denna studie var en litteraturöversikt enligt Friberg (2012, s. 

133), som innebär att en översikt görs över redan befintlig forskning inom ett specifikt 

område som ingår i sjuksköterskans profession. De urvalskriterier som tillämpades vid 

sökning av artiklar var kvinnor som har eller har haft diagnosen bröstcancer samt har 

genomgått mastektomi. Inga geografiska begränsningar användes. 

 

 

De databaser som användes vid artikelsökning var CINAHL, PUBMED samt MEDLINE, 

då dessa har ett brett utbud av omvårdnadsorienterad samt medicinsk forskning. Sökorden 

som användes var Breast cancer, Mastectomy, Experience, Sexual och Body image, samt 

att de booleska operatorerna AND och OR tillämpades. Trunkering användes vid vissa 

sökord, som enligt Friberg (2012, s. 68) innebär att olika böjningsformer av det 

trunkerade ordet uppkommer i sökningsresultatet. En sekundärsökning gjordes som 

resulterade i ytterligare två sökord (se bilaga 1). Dessa nya sökord fanns genom de funna 
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artiklarnas ämnesord. Friberg (2012, s. 75) beskriver att genom sekundärsökning 

effektiviseras sökningsprocessen och är nödvändigt för att få ett bra resultat. 

 

 

Sökningskraven var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, Peer-Reviewed samt 

publicerade mellan år 2007-2017, detta för att få fram aktuell forskning. Artiklar som 

enbart berörde bröstbevarande kirurgi exkluderades, samt artiklar som enbart berörde 

profylaktisk mastektomi, då dessa kvinnors upplevelser kan te sig annorlunda än de 

kvinnor som genomgått mastektomi på grund av diagnostiserad bröstcancer. Sammanlagt 

gav sökningarna 367 träffar varav 107 abstract lästes. Detta resulterade i 12 vetenskapliga 

artiklar, varav 5 av dessa var kvalitativa samt 6 kvantitativa som sedan analyserades i 

studien. 

 

 

Dataanalys 

Författarna påbörjade dataanalysen enligt Friberg (2012)  med att läsa de studier som hade 

tagits fram. Detta gjordes individuellt flera gånger för att få en djupare förståelse om 

studiernas innehåll samt få en god inblick i studiernas resultat. För att få fram relevanta 

delar från studiernas resultat som besvarade författarnas syfte användes 

överstrykningspennor. Sedan klipptes all överstrykning ut från artiklarnas resultat och 

placerades i olika högar som i sin tur bildade olika kategorier som användes i 

litteraturöversiktens resultat. För att skapa en översikt av de olika delarna började 

författarna att skriva resultatet i uppsatsen med hjälp av de kategorier som hade skapats.  

 

 

RESULTAT 

Kategorier Subkategorier 

 

 

Min svikande kropp 

 Att förlora ett bröst 

 Förlorad kvinnlighet 

 Ett förändrat sexliv 

 Känslan av kroppsligt svek 

 

 

 

Att leva med en förändrad kropp 

 Begränsningar i vardagen 

 Upplevelsen av stöd 

 Återskapande av symmetri 

 Vägen till acceptans 

 

 

Min svikande kropp 

Mastektomin resulterade i en stor sorg för flera kvinnor och känslan av att deras kropp 

hade svikit dem. Det kunde också resultera i en negativ inverkan på sexlivet samt 

känslan av att ha förlorat sin kvinnlighet.  
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Att förlora ett bröst 

Många kvinnor upplevde mastektomin som något traumatiserande, en hemsk stympning 

av den egna kroppen som innebar en stor sorg (Freysteinson et al. 2012; Piot-Zingler, 

Sassi, Raffoul & Delaloye 2010; Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012). Kvinnorna 

fruktade för att se sig själva för första gången efter det kirurgiska ingreppet. Känslor som 

oro och rädsla för hur deras kroppar skulle se ut hindrade dem från att titta i spegeln, 

ibland upp till flera dagar. Att se sig själv postoperativt för första gången beskrevs som 

något fruktansvärt, att se denna tomma, ärrbeklädda plats där bröstet en gång funnits. 

Kvinnorna förklarade det som en kamp att stå framför spegeln vilket för många pågick 

under en längre tid, men beskrevs som lättare ju längre tiden gick. Kvinnorna förklarade 

att de inte hade något annat val än att lära sig att se sig själv och acceptera den förändrade 

kroppen (Freysteinson et al. 2012).  

 

 

Vissa kvinnor upplevde också en ångest för att de inte uppskattade sin byst som den var 

innan operationen. Kvinnorna såg detta som jobbigt och bröst blev nu en symbol för sorg 

(Piot-Ziegler et al. 2010). Efter operationen upplevde många kvinnor att förlusten av 

symmetri var svår att acceptera och gav en känsla av obalans. Vissa kvinnor menade sig 

på att de hellre hade opererat bort båda brösten istället, då de trodde att de då fortfarande 

hade känt sig symmetriska (Piot-Ziegler et al. 2010; Hill & White 2008). Vissa kvinnor 

beskrev att de kände skuld då de inte var glada över att vara vid liv, de upplevde att de 

förväntades av dem att de skulle vara glada för att de fortfarande levde. En av dessa 

kvinnor beskrev att hon inte kunde känna lycka över detta, då hon inte längre gillade sin 

kropp efter mastektomin. Medan andra kvinnor beskrev att glädjen över att ha fått bort 

cancern övervägde förlusten av bröstet, då överlevnaden var viktigare än utseendet 

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

 

 

Mastektomin kunde även resultera i olika fysiska obehag, smärtor och förändrad känsel. 

Vissa kvinnor upplevde en känsla av stramhet runt ärret, vilket orsakade begränsningar i 

rörelser av axel och arm. Den förändrade känseln efter mastektomin beskrevs som 

besvärande (Björkman, Arnér & Hydén 2008). Vissa kvinnor upplevde fantomliknande 

smärtor efter operationen. Kvinnorna hade svårt att sätta ord på samt beskriva de känslor 

de kände i det mastektomerade området på kroppen. En kvinna beskrev det som en känsla 

av tryck, en besvärande känsla någonstans i bröstet som upplevdes som någon form av 

smärta. En annan kvinna upplevde en klar smärta i hela bröstet som kändes som en 

elektrisk stöt, samt att hon upplevde att det kliade på bröstvårtan (ibid.).  

 

 

Förlorad kvinnlighet 

Kvinnans bröst ses ofta som en symbol för kvinnligheten. Att förlora sitt bröst innebar 

för många av dessa kvinnor en känsla av förlust av sin kvinnliga identitet. Mastektomin 

ledde till att kvinnorna upplevde att de skilde sig mycket gällande utseende från vad 

samhället anser vara normalt och förväntat hos en kvinna (Piot-Ziegler et al. 2010). I 

dagens samhälle möts kvinnorna ständigt av bilden av hur den idealiska kvinnan ska se 

ut. Detta förstärkte känslan av att vara fysiskt annorlunda efter mastektomin, då de 
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jämförde sig med samhällets sociokulturella normer där kvinnans bröst ses som något 

kvinnligt samt sexuellt laddat (ibid.). 

 

 

En kvinna beskrev att förlusten av bröstet ledde till känslan av att backa i tiden till när 

hon var barn, innan puberteten då brösten utvecklades (Piot-Ziegler et al. 2010).  En annan 

beskrev att den plötsliga förändringen av kvinnans kropp som hon hade haft sen födseln 

ledde till en identitetskris. Bröstet har även en stark koppling till moderskapet då amning 

skapar ett speciellt band mellan mor och barn. Kvinnor som var i fertil ålder förklarade 

att de upplevde oro inför detta, i samband med mastektomi (ibid.). Vidare påvisar 

Fallbjörk, Salander och Rasmussen (2012) i sin studie att de kvinnor som var äldre när de 

genomgick mastektomin kände annorlunda kring detta, då de ansåg att brösten hade gjort 

sitt. Då de redan hade fått sina barn, ammat dessa samt att de vid operationen inte var i 

fertil ålder, hade brösten förlorat sin mest uppenbara funktion. Dessa kvinnor upplevde 

också, till skillnad från yngre deltagare, att mastektomin inte hade påverkat deras 

kvinnlighet. De ställde sig helt frågande till varför de skulle ha förlorat sin kvinnlighet på 

grund av mastektomin. Kvinnligheten upplevdes inte enbart sitta i bröstet utan även i 

andra fysiska och psykiska faktorer, såsom i hur man klär sig, personlighetsdrag och hur 

de är i vardagen, till exempel att ta hand om andra människor. Vissa av dessa kvinnor såg 

till och med bröstet som en sexneutral kroppsdel (ibid.). 

 

 

Ett förändrat sexliv  

Många kvinnor påvisade att mastektomin hade påverkat deras sexliv negativt samt att 

deras relation hade blivit påverkad. Hur det hade blivit påverkat samt i vilken grad skiljde 

sig mycket från kvinna till kvinna (Piot-Ziegler et al. 2012; Fallbjörk, Salander & 

Rasmussen 2012; Andrzejczak, Markocka-Maczka & Lewandowski 2012). Kvinnorna 

var inte nöjda med sitt sexliv efter mastektomin och ofta var den sexuella lusten låg 

(Karabulut & Erci 2009). De kvinnor som drabbats av depression till följd av 

mastektomin var mindre sexuellt aktiva än de kvinnor som inte var deprimerade. Detta 

tyder på att det finns ett starkt samband mellan depression och sexuell aktivitet 

(Skrzypulec, Tobor, Drosdzol & Nowosielski, 2008). Vidare fanns det en annan faktor 

som minskade den sexuella lusten efter en mastektomi som var förlusten av den fysiskt 

sensoriska känseln, som annars finns i bröstet och stimulerar till sexuell lust (Björkman, 

Arnér & Hydén, 2008). Att förlora ett bröst innebar för många av kvinnorna också en 

förlust av sin sexualitet och känslan av att vara attraktiv. Vissa kvinnor undvek helt 

sexuell kontakt medan andra kvinnor försökte vara sexuellt aktiva som de var innan 

operationen (Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 2012). 

 

 

Kvinnor berättade att de efter operationen inte ville visa sig nakna för sin partner, att de i 

intima situationer behöll bh eller till och med t-shirt på och ville ha det nedsläckt 

(Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 2012; Hill & White, 2008; Piot-Ziegler et al. 2010). 

En kvinna förklarade att hon efter operationen fått stora problem med att hennes partner 

ser henne naken på grund av att hon upplevde sig själv som avskyvärd och motbjudande. 

Kvinnan kände sig inte längre mänsklig utan såg sig själv som ett monster (Piot-Ziegler 

et al. 2010). 
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Kvinnor som hade en stabil relation med en partner och upplevde att partnern inte såg 

mastektomin som något problem samt stöttade kvinnan i hennes situation, uppgav att 

deras sexuella relation inte hade förändrats i någon större utsträckning (Fallbjörk, 

Salander & Rasmussen 2012). Vidare påvisar Fallbjörk, Rasmussen, Karlsson & Salander 

(2012) i sin longitudinella studie att två år efter mastektomin, kände sig kvinnorna mer 

sexuellt attraktiva samt att de var mer bekväma vid sexuellt intima situationer, jämfört 

med vad de upplevde strax efter ingreppet. 

 

 

Känslan av kroppsligt svek 

Kvinnor som genomgått mastektomi redogjorde att deras kroppsintegritet påverkades 

kraftigt av förändringen av deras kroppar, följderna av ingreppet påverkade dem kraftigt 

både fysiskt och psykiskt (Piot-Ziegler et al. 2010). Kvinnorna ansåg att själva 

cancerdiagnosen orsakade en stor del av sorgen som infann sig efter mastektomin, 

medvetna om att denna allvarliga sjukdom drabbat dem som kanske till och med kunde 

orsaka deras död (Björkman, Arnér & Hydén 2008). Kvinnorna beskrev en känsla av att 

deras kroppar hade svikit dem, vilket ytterligare förstärkte känslan av skadad 

kroppsintegritet. Att en allvarlig sjukdom utvecklats i deras kropp, utan förvarning och 

utan att de varit medvetna om det skapade känslan av svek (Piot-Ziegler et al. 2010). 

 

 

Kvinnor förklarade att beskedet om bröstcancerdiagnosen kom som en chock och 

framkallade starka känslor av ångest. Kvinnor upplevde att de under behandlingen av 

sjukdomen inte enbart förlorade en del av sin fysiska kropp, utan även en del av Jaget, 

hur de ser sig själva som person (Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012). En känsla av 

tomhet infann sig efter mastektomin (Piot-Ziegler et al. 2010). En kvinna uttryckte 

känslan av att mastektomin hade förstört hennes självförtroende (Hill & White 2008). En 

annan kvinna beskrev det som att mastektomin hade gjort att hon förlorat sitt sanna jag. 

Trots att de var medvetna om att mastektomin var nödvändigt för deras överlevnad så 

upplevde de att det var mycket jobbigt att förlora en kroppsdel som de värdesatte högt. 

Kvinnorna kände även en stark oro och rädsla för att cancern skulle föras vidare till deras 

döttrar (Piot- Ziegler et al. 2010). 

 

 

Att leva med en förändrad kropp 

Behovet och upplevelsen av stöd skiljde sig åt hos de mastektomerade kvinnorna. 

Likaså hur de hanterade den förändring som mastektomin innebar.  

 

 

Begränsningar i vardagen 

Flera av kvinnorna beskrev en oro för att andra människor skulle lägga märket till att de 

saknade ett bröst samt för att människor skulle reagera negativt på deras modifierade 

utseende. Detta ledde till att de kände sig tvungna att försöka dölja detta med hjälp av 
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kläder och protes. Kvinnorna upplevde att de var mycket begränsade i sitt val av kläder 

(Freysteinson et al. 2012; Piot-Ziegler et al. 2010; Fallbjörk, Salander & Rasmussen 

2012). Kvinnornas oro gjorde att de undvek att bära kläder med urringning som avslöjade 

bröstområdet (Piot-Ziegler et al. 2010). Trots att de bar protes uppgav flertalet av 

kvinnorna att de var oroliga för att människor skulle märka att de hade genomgått en 

mastektomi vilket gjorde att de ständigt tittade i spegeln och gjorde noggranna klädval 

(Freysteinson et al. 2012). Kvinnorna kände sig begränsade i sin vardag och slutade 

besöka offentliga platser så som gym och badplatser där de riskerade att exponera bysten 

för andra människor (Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012).  

 

 

Upplevelsen av stöd 

Kvinnorna upplevde under sin behandling mot bröstcancern att människor i deras närhet 

antingen var mycket stöttande och närvarande eller det motsatta och drog sig undan 

(Freysteinson et al. 2012). Flera kvinnor förklarade hur de fick anstränga sig för att deras 

omgivning skulle acceptera deras fysiska och psykiska situation som mastektomin 

orsakade (Hill & White 2008). Vissa kvinnor trodde att det berodde på att deras vänner 

och familj hade svårigheter att stötta kvinnan på grund att de själva hade fullt upp med 

sina egna liv. Vissa upplevdes till och med som otrevliga samt att de inte brydde sig, 

vilket sårade kvinnorna (Freysteinson et al. 2012). Andra kvinnor ansåg att det bristande 

stödet berodde på att familj och vänner var rädda för vad de skulle möta samt att de inte 

visste hur de skulle bete sig inför den cancerdrabbade kvinnan. De mastektomerade 

kvinnorna beskrev hur vissa relationer påverkades negativt på grund av brist på kunskap 

och förståelse om cancer, samt att diagnosen cancer skrämde många människor i 

omgivningen (Hill & White 2008). Vidare kunde en accepterande och stöttande partner 

hjälpa kvinnan att återfå sin känsla av förlorad kvinnlighet. En av kvinnorna förklarade 

att det var tack vare hennes make som hon fortfarande kände sig som en kvinna, att hennes 

man älskade henne och attraherades av henne även efter mastektomin (Fallbjörk, Salander 

& Rasmussen 2012). 

 

 

Stöd från familj och vänner ansågs vara en väldigt viktig del under hela 

sjukdomsförloppet och tillfrisknandet (Dawe, Bennett, Kearney & Westera 2014; 

Skrzypulec et al. 2008). Kvinnor var tacksamma när anhöriga hade varit närvarande vid 

speciella tillfällen, som när de såg sig själva i spegeln för första gången efter mastektomin 

(Freysteinson et al. 2012). En kvinna pekade på att det var speciellt viktigt med detta stöd 

vid hemkomsten efter det kirurgiska ingreppet. Vidare upplevde kvinnorna att det var till 

stor hjälp att prata med någon som har varit eller är i en liknande situation, det vill säga 

har genomgått en mastektomi på grund av bröstcancer. Kvinnorna förklarade att det var 

skönt att få tala med någon som verkligen förstod vad de gick igenom (Dawe et al. 2014). 

Vissa kvinnor ansåg stödgrupper, skriven information samt att kommunicera med andra 

via internet var till stor hjälp (Freysteinson et al. 2012). 

 

 

Stödet från sjukvården upplevdes av kvinnorna som varierande. Kvinnorna beskrev att 

viss vårdpersonal visade stor medkänsla, gav en god vård och stöttade dem vilket 

upplevdes som värdefullt (Freysteinson et al. 2012). Vidare beskrev kvinnorna hur vissa 
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av mötena med vården var negativa då viss vårdpersonal uppfattades som otrevlig och 

gav bristfällig vård. En kvinna ansåg att sjuksköterskorna frågade per automatik hur hon 

mådde och att hon då svarade automatiskt att hon mådde bra, trots att hon kanske inte 

gjorde det. Vidare förklarade kvinnan att hon hade önskat att vårdpersonalen frågade 

henne hur hon verkligen mådde och kände, att frågan ställdes mer öppet och gav rum för 

mer öppna svar (ibid.). 

 

 

Återskapande av symmetri 

De mastektomerade kvinnorna hittade olika vägar för att acceptera och återfå upplevelsen 

av symmetri samt någon form av normalitet i livet. Vissa kvinnor upplevde att en 

rekonstruktion av det förlorade bröstet var nödvändigt, medan andra upplevde att en 

protes tillgodosåg deras behov och andra upplevde inte att de var i behov av något av 

detta (Freysteinson et al. 2012; Piot-Ziegler et al. 2010; Hill & White 2008; Fallbjörk, 

Salander & Rasmussen 2012). I studien Freysteinson et al. (2012) beskrev samtliga 

deltagande kvinnor att det var viktigt för dem att försöka återfå sin fysiska symmetri, 

antingen med hjälp av en rekonstruktion av bröstet eller en protes. 

 

 

Vissa kvinnor såg bröstrekonstruktion som något oundvikligt för att kunna acceptera den 

kroppsförändring som mastektomin hade inneburit (Fallbjörk, Salander & Rasmussen 

2012; Freysteinson et al. 2012). Ärret som nu fanns på kvinnans kropp, där bröstet tidigare 

suttit, beskrevs som en ständig påminnelse av bröstcancern. För dessa kvinnor innebar 

rekonstruktionen en möjlighet att dölja ärren och kunna återfå känslan av kvinnlighet 

(Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012). Rekonstruktionen kunde resultera i att de kunde 

få tillbaka en kropp de var nöjd med och kunde acceptera, som liknande den de hade innan 

det kirurgiska ingreppet (Piot-Ziegler et al. 2010). Vissa kvinnor upplevde att de inte 

kunde fortsätta sitt liv med den stympande kropp som mastektomin resulterade i, att 

genomgå en rekonstruktion var därför en självklarhet för dem (Piot-Ziegler et al. 2010; 

Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012).  

  

 

Vidare beskrev vissa kvinnor en tveksamhet kring en framtida rekonstruktion. Även om 

de såg rekonstruktionen som en slags tröst och möjlighet, tvivlade de på att det skulle 

kunna hjälpa mot den emotionella smärta de kände över att ha förlorat sitt bröst, likaså 

att de skulle återfå sin kvinnlighet eller fysiska integritet (Piot-Ziegler et al. 2010). Vissa 

kvinnor uttryckte att de valde att genomgå en rekonstruktion mestadels, eller enbart för 

sin partners skull, då kvinnorna hoppades på att det skulle leda till att de återfick sin 

sexuella intimitet i relationen (ibid.). 

 

 

Det framgick att de kvinnor som genomgått en rekonstruktion efter mastektomin 

upplevde en förbättrad kroppsuppfattning, självkänsla samt sexuell hälsa (Hill & White 

2008; Manganiello, Hoga, Reberte, Miranda & Rocha 2011). Kvinnor som blivit nekade 

rekonstruktion på grund av hög ålder, uttryckte att de led av detta psykiskt samt att det 

hindrade dem från sexuell intimitet (Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012). Vidare 

upplevde andra kvinnor inget behov av en rekonstruktion utan att de skulle klara sig lika 
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bra utan (Freysteinson et al. 2012; Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012; Hill & White 

2008).  

 

 

Många kvinnor upplevde att de var hjälpta av en bröstprotes. Protesen sågs som ett 

hjälpmedel och stöd när de skulle klä sig inför sociala sammanhang, som gjorde att de 

inte behövde oroa sig för om omgivningen såg att de saknade ett bröst. Protesen upplevdes 

fungera som ett substitut för det saknade bröstet. Vissa kvinnor beskrev hur de i början 

upplevde praktiska svårigheter med användningen av protesen, men att dessa svårigheter 

var hanterbara. Dessa praktiska svårigheter upplevdes dock bli lättare med tiden, då 

kvinnorna blev mer vana att använda sig av protesen (Fallbjörk, Salander & Rasmussen 

2012). 

 

 

Vägen till acceptans  

Samtliga kvinnor i studien (Freysteinson et al. 2012) beskrev att tro var en nödvändighet 

för att återigen kunna se sig själv i spegeln efter mastektomin. Kvinnor beskrev en känsla 

av att det var någon eller något högre som hjälpte dem att finna styrka att ta sig igenom 

denna svåra tid (ibid.). Att hjälpa andra människor som befann sig i samma situation var 

något som beskrevs som positivt för att kunna gå vidare i livet och gjorde dem starkare 

(Freysteinson et al. 2012; Hill & White 2008). Kvinnorna ansåg att bröstcancern hade 

gjort dem till mer empatiska och sympatiska människor med större medkänsla för andra 

(Hill & White 2008).  

 

 

Kvinnor berättade hur de efter cancern upplevde att de hade fått en andra chans i livet 

samt att det hade lett till förståelse för livets verkliga innebörd (Piot-Ziegler et al. 2010).   

Kvinnorna beskrev att deras prioriteringar i livet förändrades efter bröstcancern. Deras 

värderingar och attityd gentemot livet, den egna kroppen, familj och omgivning 

förändrades efter deras bröstcancer. För vissa innebar detta att de levde sina liv till fullo, 

att de ville ta vara på varje tillfälle. Det kunde också innebära en förändring i hur de 

ställde sig gentemot sina relationer med andra. Att de blev mer tillgivna samt mer 

selektiva i val av relationer (ibid.).   

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Designen för detta examensarbete var litteraturöversikt. Valet att göra en 

litteraturöversikt gjordes för att mycket befintlig forskning kring det valda området redan 

fanns. Genom att sammanställa redan befintlig forskning fick denna studie ett brett 

innehåll. Nackdelen med att analysera redan befintlig forskning kan vara att författarna 

exempelvis väljer att analysera artiklar utefter egna åsikter. Friberg (2012, s. 134) nämner 

även denna möjliga svaghet. Dock fanns en medvetenhet om detta under arbetsprocessen, 

därför tros detta inte ha påverkat studiens resultat. Då studiens syfte var att belysa 

kvinnors upplevelser efter mastektomi till följd av bröstcancer, valdes att inte inkludera 

män som drabbats av bröstcancer. Valet att exkludera artiklar som berörde profylaktiskt 
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mastektomi togs då dessa inte besvarade studiens syfte. Även artiklar som enbart berörde 

bröstbevarande kirurgi exkluderades på grund av att författarna ville begränsa utfallet. 

Författarna valde att analysera både kvalitativa samt kvantitativa vetenskapliga artiklar. 

Detta anser författarna vara en styrka då detta gav en bredare översikt över befintlig 

forskning. Fördelen med att använda kvalitativa artiklar är att det ger en djupare förståelse 

för den enskilda individens subjektiva upplevelse, men har begränsat antal deltagande 

personer. Med hjälp av att även använda kvantitativ forskning ger det en bredare översikt 

då de studerar ett större antal individer. Med hjälp av att kombinera dessa studier kan 

upplevelserna som är väl beskrivna i de kvalitativa styrkas med hjälp av de kvantitativa.  

 

 

Författarna påbörjade dataanalysen genom att enskilt läsa igenom valda artiklar flera 

gånger för att förstå dess innehåll samt plocka ut bitar ur artiklarnas resultat som 

besvarade denna studies syfte. Resultatet av denna studie kan ha påverkats av författarnas 

egen tolkning samt förförståelse under dataanalysen. Att författarna inledningsvis valde 

att läsa och analysera artiklarna var för sig har troligtvis motverkat detta. Därefter 

diskuterades innehållet i artiklarnas resultat och på så sätt valdes relevanta bitar ut som 

besvarade litteraturöversiktens syfte. Utifrån det kom författarna gemensamt fram till de 

kategorier som presenterades i resultatet.  

 

 

Studien innehåller forskning gjord i flera delar av världen. Utifrån detta anser författarna 

att generaliserbarheten är god då sjuksköterskan i sin profession kan möta 

mastektomerade kvinnor från olika länder och kulturer. Dock innehåller studien inte 

forskning från alla världsdelar. Det hade varit intressant att inkludera studier gjorda i alla 

världsdelar, då kvinnornas upplevelser generellt kan skilja sig mellan olika kulturer. Dock 

framgick ingen tydlig skillnad i den forskning från länder som inkluderades i denna 

studie. Då samtliga artiklar var skrivna på engelska och författarnas modersmål är 

svenska, finns det en risk för att översättningen blev bristfällig och på så vis påverkat 

tillförlitligheten. Detta försökte motverkas med hjälp av användning av elektroniska samt 

tryckta lexikon.  

 

 

Resultatdiskussion 

Huvudfynden i litteraturöversikten är att kvinnor som genomgått en mastektomi upplevde 

att deras liv påverkades negativt. De upplevde att de förlorade sin kvinnlighet, fick en 

förändrad kroppsbild, att deras sexliv påverkades negativt samt att de kände sig 

begränsade i sin vardag. Stöd från omgivningen beskrevs som något viktigt, men 

upplevelsen av stöd varierade hos kvinnorna. 

 

 

Något som framgick tydligt i resultatet var att kvinnorna upplevde att deras sexliv 

påverkades till det sämre. Detta styrks även av Loaring, Larkin, Shaw och Flowers (2015). 

Den sexuella lusten var låg samt att många kvinnor inte var nöjda med sitt sexliv efter 

mastektomin. Majoriteten av kvinnorna beskrev hur de var obekväma i intima situationer. 

De var obekväma i sin kropp och ansåg inte att de var attraktiva. De skämdes över sin 

kropp vilket gjorde att de inte ville visa sig nakna. Något som inte framgick i denna 
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litteraturöversikt var att många kvinnor besvärades av för tidigt menopaus, som beskrevs 

i studien av Krigel, Myers, Befort, Krebill och Klemp (2014), där de deltagande 

kvinnorna besvärades av vaginal torrhet som även det påverkade den intima relationen 

mellan kvinnan och hennes partner. I vilken grad sexlivet förändrades negativt varierade 

mellan de olika kvinnorna. De kvinnor som hade en stabil relation upplevde att de trots 

mastektomin hade ett fungerande sexliv, då de upplevde att deras partner fortfarande såg 

dem som attraktiva samt var mycket stöttande. Detta styrks även av en studien gjord av 

Bloom, Stewart, Chang och Banks (2004), där de flesta av de deltagande kvinnorna som 

levde i en partnerrelation såg sig själva som sexuellt aktiva. Detta tyder på att de 

kvinnorna hade en högre grad av KASAM, känsla av sammanhang, än de kvinnor som 

fick en mer negativ påverkan på sitt sexliv efter mastektomin. De hade större känsla av 

begriplighet, meningsfullhet samt hanterbarhet vilket gjorde att de hade en större förmåga 

att hantera den svåra utmaning som mastektomin innebar. Framförallt pekar 

litteraturöversiktens resultat på att dessa kvinnor hade en hög grad av hanterbarhet, som 

enligt Antonovsky (2005, ss. 42-26) innebär att en individ upplever att de resurser som 

hen är i behov av i situationen finns att tillgå, som exempelvis anhöriga. Dessa kvinnor 

beskrev att det var mycket tack vare deras stöttande och accepterande partner som de 

fortfarande såg sig själva som kvinnliga och upplevde ett fungerande sexliv.  

 

 

Resultat visar på att kvinnorna fick en sämre kroppsbild efter mastektomin, vilket även 

överensstämmer med studien Loaring et al. (2015). Flera beskrev en känsla av stympning 

samt att ingreppet ledde till en känsla av asymmetri. En kvinna uttryckte till och med att 

hon såg sig själv som ett monster efter mastektomin, att hon inte längre kände sig 

mänsklig. Hade denna kvinna haft en högra grad av KASAM är det troligt att hennes 

kroppsbild samt självkänsla inte blivit så avsevärt försämrat. Bröstet ses ofta som en 

symbol för kvinnlighet, vilket gjorde att de mastektomerade kvinnorna upplevde att de 

hade förlorat sin kvinnlighet. Detta framgick även i en studie (Krigel et al. 2014) som 

gjordes på bröstcancerdrabbade kvinnor i Amerika. I denna studie påvisades det även att 

förlusten av hår till följd av cancerbehandlingen upplevdes som något mycket traumatiskt 

för många av kvinnorna, framförallt då detta inte gick att dölja på samma sätt som det 

mastektomerade området (ibid.).  

 

 

Utifrån vad litteraturöversikten gav för resultat anser författarna att stödet från 

sjuksköterskan är av yttersta vikt för de mastektomerade kvinnornas tillfrisknande och 

välbefinnande. Att skapa en god relation med patienten är en viktig del i vårdandet och 

kan leda till att kvinnan känner tillit till sjuksköterskan samt trygghet. Dahlberg och 

Segesten (2010, ss. 80, 84-85) beskriver att en människa trotts sjukdom kan uppleva 

välbefinnande, exempelvis med hjälp och stöd av vården. När sjukdom drabbar 

människan kan känslan av otrygghet infinna sig. Om individen kan återfå en känsla av 

kontroll samt hanterbarhet kan individen återfå en viss känsla av trygghet, trotts den 

sjukdom som drabbat dem (ibid.). Vidare anser författarna att med hjälp av god 

information från vårdpersonal kan kvinnan bli delaktig i sin vård samt få en känsla av 

kontroll över sin situation, som annars uteblir. Resultatet visar på att kvinnorna upplevde 

stödet från vårdpersonalen som varierande. Vissa kvinnor beskrev mötet med vården som 

positivt, att de hade fått gott bemötande, stöd och information. Detta kan bero på 

sjuksköterskans goda kunskaper, erfarenheter samt god empatiförmåga. Detta 
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överensstämmer även med studien av Landmark, Strandmark och Wahl (2002), där flera 

kvinnor beskrev att de i mötet med vården kände sig uppmärksammade av 

vårdpersonalen, blev lyssnade på samt att de fick rak och tydlig information. Vidare 

beskrev vissa kvinnor i studien hur mötet med vården blev något psykiskt smärtsamt och 

negativt. Dessa kvinnor upplevde inte att de fick det stöd de var i behov av, att 

vårdpersonalen enbart såg till den fysiska sjukdomen men inte deras subjektiva 

upplevelser och känslor (ibid.). Detta var något som även framgick i författarnas 

litteraturöversikt. Författarna menar sig på att sjuksköterskan måste se till hela individen, 

inte enbart dess sjukdom. Kvinnans subjektiva upplevelse är något som sjuksköterskan 

bör vara lyhörd för och möta kvinnans frågor, funderingar och känslor för att kunna ge 

god information, råd och vägledning anpassat efter den individ de har framför sig. 

 

 

För att upprätthålla ett socialt hållbart samhälle krävs det att samhället är jämlikt samt 

jämställt. Alla människor ska vara lika värda, ha en god hälsa samt vara delaktiga i 

utvecklingen av samhället (Folkhälsomyndigheten 2014). Genom att de mastektomerade 

kvinnorna får gott stöd och omvårdnad kan kvinnorna bättre återhämta sig och återfå 

hälsa. Vidare kan kvinnorna då snabbare åter vara en resurs för samhället. Ett av de 17 

globala målen för hållbar utveckling som togs fram av FN år 2015 är att ”Säkerställa 

hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar” (FN 2015). God vård samt 

stöd till de mastektomerade kvinnorna kan bidra till att uppnå detta mål. Som studiens 

resultat visade på påverkade mastektomin deras psykiska hälsa negativt, vilket i vissa fall 

ledde till depression. Det framgick att det hos många kvinnor berodde på bristen av stöd. 

Den psykiska ohälsan ökar ständigt och bidrar till stora kostnader för samhället 

(Socialstyrelsen 2015). Att dessa kvinnor drabbas av psykisk ohälsa till följd av sin 

mastektomi kan alltså leda till ökade samhällskostnader. Det resulterar i ökade kostnader 

för vården men kan även hindra kvinnorna från att återgå till yrkeslivet. Vidare medför 

detta att dessa kvinnor inte kan bidra till samhällsekonomin, samt att de är i behov av 

sjukskrivning, som också är en kostnad för samhället. Socialstyrelsen (2015) påvisar att 

psykisk ohälsa idag står för cirka fyrtio procent av kostnaderna för sjukförsäkring. Genom 

att vårdpersonal är uppmärksam på tidiga tecken på psykisk ohälsa och sätter in resurser 

därefter kan detta förhindras i tid och på så vis bidra till en ekonomisk hållbar utveckling. 

 

 

SLUTSATSER 

Resultatet visar på att de mastektomerade kvinnorna upplevde en negativ inverkan på 

sexlivet. Deras sexuella lust minskade samt att de var mindre sexuellt aktiva efter 

mastektomin, mycket på grund av att de inte ansåg sig vara attraktiva. Mastektomin 

resulterade i en försämrad kroppsbild och kvinnorna upplevde att deras kvinnlighet gått 

förlorad. Varje kvinnas upplevelse är unik och varierande beroende på individens 

livsvärld, vilket sjuksköterskan måste vara medveten om. Genom att sjuksköterskan ser 

till varje kvinnas unika behov, ger personcentrerad omvårdnad samt individanpassad 

information kan kvinnan bli delaktig i sin vård. Sjuksköterskan behöver vara lyhörd och 

bekräfta kvinnans reaktioner och känslor samt vägleda och stötta kvinnan i processen mot 

acceptans. För detta krävs det att sjuksköterskan har god kunskap om denna patientgrupp 

samt god empatiförmåga.  

 



 15 

 

Denna litteraturöversikt kan bidra till att öka sjuksköterskans förståelse samt kunskap om 

mastektomerade kvinnors upplevelser relaterat till ingreppet. Dock anser författarna att 

det behövs ytterligare forskning om vilka omvårdnadsåtgärder som kan sättas in för att 

främja dessa kvinnors psykosociala hälsa. Med hjälp av mer utvecklade arbetsmetoder 

kan sjuksköterskan inhämta ytterligare kunskap och vidare förbättra de drabbade 

kvinnornas livskvalitet. 
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artiklar till studien 
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(titel/abstract) AND 

experience (titel/abstract) 

AND qualitative 
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mastectomy AND 
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AND body image 

2007-2017 

English 

8 8 4 1 

170313 CINAHL Breast cancer AND 
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43 43 24 3 

170313 CINAHL Breast cancer AND 
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Peer Reviewed 
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(abstract) 
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mastectomy (abstract) 

AND sexual* (abstract) 
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(abstract) 
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Nr Författare 

Titel 

Årtal 
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Tidskrift 

Syfte Metod Deltagare Resultat 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrzejczak, E., 

Markocka-Maczka, K., & 

Lewandowski, A.  

 

Partner relationships after 

mastectomy in women not 

offered breast 

reconstruction.  

 

2012 

 

Polen 

 

Pycho-Oncology in Wiley 

Online Library, 

Syftet är att 

undersöka hur 

kvinnan och 

partnerrelationen 

påverkas hos de som 

inte erbjudits en 

bröstrekonstruktion 

efter mastektomi. 

Kvantitativ studie. 

 

Ett frågeformulär om äktenskaplig 

glädje användes. 

 

60 kvinnor som 

genomgått en 

mastektomi samt är 

gifta eller lever i en 

partnerrelation. 

Resultatet visar på att mastektomi 

påverkade livskvaliteten negativt för 

majoriteten av kvinnorna samt att 

partnerrelationen förändrades. Det 

framgick att bröstrekonstruktion var 

betydelsefullt för kvinnorna. 

2. Björkman, B., Arnér, S., 

& Hydén, L-C. 

 

Phantom breast and other 

syndromes after 

mastectomy: Eight breast 

cancer patients describe 

their experiences over 

time: A 2-year follow- up 

study.  

 

2008 

 

Sverige 

Syftet är att utforska 

kvinnors upplevelser 

av fantomsmärta och 

andra syndrom efter 

mastektomi.   

Kvalitativ studie. 

 

Studien är en del av en mer 

omfattande longitudstudie. 

Intervjuer med öppna frågor 

genomfördes under en 2årsperiod 

efter mastektomi. 

8 kvinnor i åldern 25-

80 år. 

Omedelbart efter mastektomin upplevde 

kvinnorna sensationer kopplade till det 

förlorade bröstet, som kunde yttra sig som 

obehag eller kliande känsla i det 

bortopererade bröstet. Störd känslighet i 

området påverkade sexlusten hos 

kvinnorna. 
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The Journal of Pain 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dawe, D., Bennett, L., 

Kearney, A., & Westera, 

D.  

 

Emotional and 

informational needs of 

women experiencing 

outpatient surgery for 

breast cancer.  

 

2014 

 

Canada 

 

Canadian oncology 

nursing journal, 

Syftet är att studera 

behovet av 

information samt 

emotionella behov 

hos kvinnor som 

genomgått 

mastektomi i 

öppenvården. 

 

 

 

Kvalitativ studie. 

 

Intervjuer 6 månader 

postoperativt. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades.  

 

 

19 kvinnor deltog i 

studien. 

Resultatet visade att generellt var kvinnor 

nöjda med mastektomi på poliklinisk basis. 

Dock fanns det flera aspekter i behov av 

förbättring, såsom mängd och tidpunkt för 

informationsgivning, vård efter utskrivning 

samt konsekvent stöd och uppföljning från 

vården. 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fallbjörk, U., Rasmussen, 

B., Karlsson, S., & 

Salander, P.  

 

Aspects of body image 

after mastectomy due to 

breast cancer – A two - 

year follow - up study.  

 

2012 

 

Sverige 

 

European Journal of 

Oncology Nursing, 

Syftet är att utforska 

aspekter av 

kroppsuppfattning 

efter att en kvinna 

genomgått en 

mastektomi till följd 

av bröstcancer.   

Kvantitativ studie. 

 

Longitudinell studie. Deltagarna 

fyllde i enkäter 10 månader efter 

mastektomin samt 2 år 

postoperativt.  

 

 

 

76 kvinnor som 

genomgått mastektomi 

under åren 2006-2007. 

Resultatet visade på att känslorna av 

femininitet och attraktivitet hade 

förbättrats mellan tio månader och två år 

efter mastektomin. Samt att 

kroppsuppfattningen hade förbättrats. 
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5. Fallbjörk, U., Salander, P., 

& Rasmussen., B. 

 

 From ”No big deal” to 

”Losing oneself”.  

 

2012 

 

Sverige 

 

Cancer Nursing 

Syftet är att beskriva 

kvinnors upplevelse 

av att ha förlorat ett 

bröst och dess 

inverkan det har på 

deras liv, och genom 

dessa fynd förstå 

deras reflektioner 

kring 

bröstrekonstruktion.   

Kvalitativ design. 

 

Tema-intervjuer, narrativ 

tolkning. 

15 kvinnor deltog i 

studien. 

Beroende på ålder och civilstatus så skiljde 

sig upplevelserna åt. Äldre kvinnor såg 

inte förlusten av bröstet som 

problematiskt, då bröstet hade fyllt sin 

funktion samt tappat det estetiska värdet. 

Fokus för dessa kvinnor var att ha hälsa. 

Yngre kvinnor hade större problem med 

självbilden samt kände sig muterade och 

vanskapta efter mastektomi. Kvinnorna 

drog sig från att besöka badhus, gym med 

mera samt att det påverkade intimiteten 

med en partner. 

6. Freysteinson, Deutsch, 

Lewis, Sisk, Wuest & 

Cesario 

 

The experience of viewing 

oneself in mirror after 

mastectomy 

 

2012 

 

USA 

 

Oncology Nursing Forum 

Syftet är att beskriva 

upplevelsen av att se 

sig själv i spegeln 

efter mastektomi 

 

Kvalitativ studie. 

 

Strukturell analys och 

fenomenologisk tolkning av 

bandinspelade intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes under 

en 3-12 månadsperiod. 

 

 

12 kvinnor i åldern 32-

72 år. 

Att se sin kropp i spegeln efter mastektomi 

var en svår upplevelse som kunde 

förbättras med stöd av andra. Det framgick 

att spegeln var en väsentlig del i att se sig 

själv postoperativt samt vårda det 

mastektomerade området.   

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

Hill, O., & White, K.  

 

Exploring women`s 

experiences of TRAM flap 

breast reconstruction after 

mastectomy for breast 

cancer 

 

2008 

 

Australien 

Syftet är att utforska 

och beskriva kvinnors 

erfarenheter av 

tvärgående rectus 

abdominus 

musculocutaneous 

och rekonstruktion 

efter mastektomi på 

grund av bröstcancer 

Kvalitativ studie. 

 

Semi strukturerade intervjuer som 

spelades in och transkriberades 

och därefter kodades och 

kategoriserades innehållet. 

10 kvinnor i åldern 39-

59 år. 

Varav 5 hade gjort 

omedelbar 

bröstrekonstruktion och 

5 hade gjort sen 

bröstrekonstruktion. 

Kvinnorna beskrev att förlora ett bröst gav 

en känsla av att vara onormal och 

påverkade deras självförtroende samt 

ändrade deras kroppsbild. Resultatet 

visade även att kvinnor som genomgått 

bröstrekonstruktion fick bättre 

självförtroende, bättre kroppsbild samt 

upplevde en högre känsla av normalitet. 
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Oncology Nursing Forum 

8. 

 

 

 

Karabulut, N., & Erci, B.  

 

Sexual desire and 

satisfaction in sexual life 

affecting factors in breast 

cancer survivors after 

mastectomy.  

 

2009 

 

Turkiet 

 

Journal of Psychosocial 

Oncology 

Syftet är att 

undersöka effekterna 

av behandlings- och 

personlighetsegenska

per och behovet av 

stöd för femininitet, 

kroppsbild, sexuell 

lust samt sexuell 

tillfredsställelse hos 

kvinnor med 

bröstcancer. 

 

Kvantitativ studie. 

 

Deskriptiv design. Frågeformulär 

användes. 

123 kvinnor som var 

gifta och nyligen 

genomgått en 

mastektomi. 

 

Resultatet visar att den sexuella lusten hos 

kvinnorna var låg samt att de var i en liten 

grad nöjda med sitt sexliv. Kvinnorna var i 

behov av stöd när det kom till kvinnlighet 

och kroppsbild.  

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manganiello, A., Hoga, L., 

Reberte, L., Miranda, C., 

& Rocha, C. 

 

Sexuality and quality of 

life of breast cancer 

patients post mastectomy 

 

2011 

 

Brasilien 

 

European Journal of 

Oncology Nursing, 

Syftet är att utvärdera 

sexuell funktion hos 

bröstcancerpatienter 

som genomgått 

mastektomi. 

Kvantitativ studie. 

 

Tvärsnittsstudie. Deltagarna fick 

svara på frågor om 

sociodemografiska faktorer samt 

två formulär där det första (SF-

36) behandlade åtta ämnen 

relaterade till livskvalitet samt det 

andra (SQF) innehöll frågor om 

sexuell funktion och 

tillfredsställelse. 

100 kvinnor deltog i 

studien. 

Hög utbildningsnivå samt yngre partner 

var sociodemografiska faktorer som 

påverkade SQ-F positivt. SQ-F var 

statistiskt bättre hos kvinnor som 

genomgått bröstrekonstruktion efter sin 

mastektomi.   
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10. Piot-Ziegler, C., Sassi, M-

L., Raffoul, W., & 

Delaloye, J-F  

 

Mastectomy, body 

deconstruction, and impact 

on identity: A qualitative 

study  

 

Schweiz 

  

2010 

 

British Journal of Health 

Psychology 

Syftet är att förstå 

kvinnors upplevelse 

efter en mastektomi 

samt belysa hur 

ingreppet påverkar 

kvinnors 

kroppsuppfattning 

och identitet. 

Kvalitativ studie.  

  

Tre semistrukturerad intervjuer 

spelades in och transkriberades. 

Intervjuerna gjordes under tre 

olika perioder: Före mastektomin, 

efter mastektomin samt efter 

bröstrekonstruktion. 

19 kvinnor i åldern 37-

62 år, 

med diagnosen 

bröstcancer, som ska 

eller har genomgått en 

mastektomi. 

Kvinnor upplever mastektomin som en 

dekonstruktion av kroppen samt en 

stympning av kroppen som kan leda till en 

identitetskris som påverkar relationen med 

jaget och relationen med andra. 

11. Skrzypulec, V., Tobor, E., 

Drosdzol, A. & 

Nowosielski, K. 

 

Biopsychosocial 

functioning of women 

after mastectomy  

 

2007 

 

Polen  

                         

Journal of Clinical 

Nursing 

 

Syftet är att genom 

olika faktorer och 

intensitet av 

obekvämlighet 

identifiera problem 

som påverkar 

kvinnors livskvalitet 

efter mastektomi. 

Kvantitativ studie. 

 

Chi 2 test. 

494 kvinnor. 

Varav 403 kvinnor som 

genomgått en radikal 

mastektomi och 91 

kvinnor som genomgått 

partiell mastektomi.  

Postoperativ stress uppstod i samband med 

radikal eller partiell mastektomi. Denna 

stress kan leda till en depression samt 

ångest, vilket minskar den bio-

psykosociala funktionen. 

 

 

 

 


