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Sammanfattning
Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor och många av de drabbade
kvinnorna får genomgå en mastektomi, vilket kan leda till en förändrad
kroppsuppfattning, påverkad sexualitet och kvinnlighet. Syftet med litteraturöversikten
är att beskriva kvinnors kroppsuppfattning i samband med en mastektomi. Författarna
har valt att göra en litteraturöversikt utifrån Fribergs modell för litteraturöversikt
(Friberg 2012, ss. 133-134). Tio artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats har
använts i resultatet. Resultatet har två huvudkategorier, “Kroppsuppfattning”,
“Kvinnans behov av stöd” och fyra subkategorier, “upplevelse av förändrad kropp”,
“upplevelse av sexualitet”, “upplevelse av kvinnlighet” och “bröstrekonstruktionens
betydelse”. Litteraturöversiktens resultat visar att kroppsuppfattning har stor betydelse
för kvinnor som genomgått en mastektomi och den kan förändras i negativ riktning på
grund av operationen. Kvinnorna hade svårt att tycka om sin kropp och visa sig inför
andra. Kroppsuppfattningen hade olika betydelse för kvinnorna trots att den kunde vara
förändrad. Många kvinnor kände sig mindre feminina med ett eller två förlorade bröst
och en bröstrekonstruktion kunde då vara till hjälp för att återfå det som upplevs
förlorat. Största fokus för kvinnorna var att överleva cancern men följderna av
mastektomin var påtagliga. Vården har stor betydelse för att kvinnor ska få de bästa
förutsättningarna till en rättvis och god vård under sjukdomsprocessen. Sjuksköterskan
har en viktig roll som stöd för kvinnorna för att skapa trygghet och delaktighet.

Nyckelord: kroppsuppfattning, mastektomi, upplevelse, bröstcancer, kvinnlighet,
bröstrekonstruktion, sexualitet.
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INLEDNING
Många kvinnor drabbas idag av bröstcancer och inte sällan känner vi någon i vår närhet
som insjuknat. Beskedet om bröstcancer kan innebära en svår och omtumlande tid för
den drabbade kvinnan samt familj och vänner. En av författarna har upplevt bröstcancer
hos en anhörig och minns det som en traumatisk tid i livet. Det var en känslomässigt
svår period med tankar om döden, livet efter operationen och rädsla för kroppsliga
förändringar.

Den här studien syftar till att beskriva kvinnors upplevelser av förändrad
kroppsuppfattning efter att ha genomgått en mastektomi. Som konsekvens av
cancerbehandling kan kvinnor förlora sitt bröst och hår. Detta är två faktorer som
många kvinnor associerar med sin kvinnlighet. Vi vill fördjupa oss inom ämnet för att
få förståelse för vad en bröstcancerbehandling kan innebära för kvinnors uppfattning om
sin kropp och sig själva. För att kunna bemöta dessa kvinnor i vården vill vi få mer
kunskap om deras erfarenheter av en förändrad kroppsuppfattning i samband med
bröstcancer och mastektomi. Med kunskap om kvinnornas perspektiv kan vården bli
bättre på att hjälpa och stötta dessa kvinnor.

BAKGRUND
I Sverige drabbas cirka 8000 personer av bröstcancer varje år, varav 30 till 40 är män och
resten är kvinnor. Av alla nydiagnostiserade cancerfall är 30 procent bröstcancer och det
är en av de vanligaste cancersjukdomarna, samt den vanligaste bland kvinnor. Trots att
cancerformen har fördubblats i antal sedan 1960-talet har överlevnaden från cancern ökat.
Medianåldern hos dem som får bröstcancer är 60 år och en av nio drabbade kvinnor
riskerar att få bröstcancer innan 75 års ålder (Bergman, Hont & Johansson 2013).
Sjukdomen kan innebära stora förändringar både kroppsligt och psykiskt för de kvinnor
som drabbas och kan leda till krisreaktioner i form av depressiva symtom, ångest samt
sömnstörningar (Socialstyrelsen 2016).
Det finns olika sätt att upptäcka bröstcancer, exempelvis kan patienten känna en knöl i
bröstet eller armhålan, som både kan vara öm eller inte kännas alls. Ett annat symtom är
att huden på bröstet eller bröstvårtan drar sig inåt. Rodnad, svullnad på bröstet och vätska
som kommer ur bröstvårtan eller sår som inte läker kan också vara ett tecken på
bröstcancer (Bergh & Ryden 2016). För att få en diagnos behövs en kartläggning av den
primära cancern som sker via undersökningsformer som mammografi, ultraljud samt
vävnadsprover. Läkaren känner och inspekterar brösten och armhålorna. Med hjälp av
mammografi röntgas brösten för att kunna upptäcka de små tumörer som inte känns.
Ultraljud används som en komplettering till mammografi och särskilt på yngre kvinnor
som har tätare bröstvävnad. Genom vävnadsprov undersöks cellerna från den misstänkta
förändringen för att på cellnivå kunna se svar på den misstänka cancern (Socialstyrelsen
2013). Tumörens storlek, egenskaper, växtsätt samt spridningsbenägenhet redovisas för
att vidare i kartläggningen kunna bestämma behandlingsform (Socialstyrelsen 2014).
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Bröstcancer som inte är spridd behandlas nästan alltid med kirurgi, där delar av bröstet
eller hela bröstet tas bort. Även lymfkörtlar i armhåla kan behöva tas bort. Efter
operationen behandlas många med cytostatika och/eller strålning. Hormonbehandling och
behandling med antikroppar förekommer också. Några större funktionsnedsättningar sker
oftast inte. Smärta och stramningar vid operationsområdet är vanligt, speciellt vid
operation i armhålan där axelleden kan påverkas (Socialstyrelsen 2016).

Mastektomi
När en bröstcancer upptäcks och behandling skall påbörjas, börjar denna nästan alltid
med en operation. Där bara en del opereras bort, en så kallad sektorresektion
(bröstbevarande operation) eller en mastektomi där hela bröstet tas bort. En
bröstbevarande operation görs på kvinnor i det tidiga stadiet och innebär att tumören tas
bort med en liten del av frisk vävnad och leder ofta till ett positivt resultat för patienten.
När det finns cancer i ett större område av bröstet tas hela bröstet eller båda brösten bort
(Rydén 2013).
Det klassiska sättet att ta bort ett bröst kallas för modifierad radikal mastektomi, där
bröstkörteln tas bort från bröstmuskeln samt följer axillsvansen upp i armhålan för att ta
bort cirka 10 lymfkörtlar (Andersson, Jeppsson & Rydholm 2012, s. 259). Spridd
bröstcancer är kronisk vilket är en betydligt sämre prognos. Behandlingen sker genom
cytostatika, strålning, hormonbehandling samt smärtlindrande behandling
(Socialstyrelsen 2016).
I Sverige genomgår 40 procent av kvinnor med diagnostiserad bröstcancer en
mastektomi (Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012). När bröstet eller brösten tas bort
kan patienten få göra en bröstrekonstruktion, det är när ett nytt bröst skapas med hjälp
av antingen egen vävnad eller silikon (Persson 2013). Bröstrekonstruktion kan göras
antingen direkt efter mastektomin eller vid ett senare tillfälle (Fallbjörk, Salander &
Rasmussen 2012). Efter att en mastektomi har genomgåtts är det viktigt med fysisk
träning för att förbättra hållning, få mer rörlighet i axeln på den drabbade sidan, minska
risken för neurologiska förändringar samt minska risken för lymfödem. Den fysiska
träningen är även viktig för att förbättra patientens känslomässiga status som kan ge
effekt på framtidens prognos (Andrzejczak, Markocka-Maczka & Lewandowski 2013).
När behandlingen är färdig skall patienten återgå till vardagen vilket kan vara en jobbig
period för många. Det kan kännas tomt när patienten kommer hem då stödet från
sjukvårdspersonal minskar, vilket leder till att patienten kan känna sig ensam. En del
cancerformer kan påverka kroppen en lång tid efter behandlingen är avslutad. Det kan
därför vara svårt för patienten att återgå till vardagen som om allting är som vanligt
igen. Efter cancern är det också vanligt med en känsla av oro för att få tillbaka cancern.
Många upplever kontinuerliga kontroller som en trygghet för att vara säkra på att
cancern inte är tillbaka (Brandberg 2015).
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Kroppsuppfattning
Kroppen kan ses som ett projekt som förändras efter samhällets ideal och normer
(Sischo & Yancey-Martin 2015). Kroppsuppfattning inkluderar uppfattningar och
attityder till vår kropp, vårt utseende och hur vi människor ser på oss själva (Buki,
Reich & Lehardy 2016). Försämrad kroppsuppfattning kan leda till och är förknippat
med känslomässig smärta (Miller, Schnur, Weinberger-Litman & Montgomery 2014).
Kvinnor som har genomgått bröstcancerbehandling kan ha ärr både från operationen
men också emotionella ärr att bära med sig under en lång tid efter behandlingen
(Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012). Efter en bröstcanceroperation får kvinnor
hantera psykiska och emotionella svårigheter som; depression, ångest och rädslan för att
få tillbaka cancern (Drageset, Lindström & Underlid 2015). Sämre kroppsuppfattning
och ångest i sociala sammanhang är någonting som är vanligt i samband med
bröstcancer (Freysteinson, Deutsch, Lewis, Sisk, Wuest & Cesario 2012). Det kan ta tid
för patienten att acceptera sitt nya utseende och att se sina ärr som påminner om cancern
(Arman & Backman 2007, Dahl m.fl. 2009 se Almås & Stubberud & Grønseth 2011, ss.
441-442). Hur mycket det påverkar kvinnan varierar från person till person men oavsett
hur trygg en kvinna är i sig själv, innebär ett förlorat bröst att ha genomgått ett trauma
(Almås & Stubberud & Grønseth 2011, s. 448).

Kvinnlighet
Brösten kan vara starkt kopplade till kvinnlighet och femininitet. Kvinnor befinner sig i
ett socialt sammanhang där deras kroppar kan uppfattas som en av de viktigaste
aspekterna av kvinnlighet. Kvinnor som inte har “idealkroppen” kan lida av sämre
kroppsuppfattning och dålig självkänsla. Samhällets bild av en idealkvinna är att hon
skall ha en välformad och attraktiv kropp med stora och fasta bröst. Detta visas
exempelvis hos transpersoner där brösten är en viktig del av förändringen från man till
kvinna. En man som vill bli kvinna tycker det är viktigt att ha bröst för att se kvinnlig
ut. För en kvinna som vill bli en man är det viktigt att ta bort brösten för att inte se
kvinnlig ut. Exemplet visar att brösten har stor betydelse för könsidentiteten som kvinna
(Sischo & Yancey-Martin 2015). Upplevelsen av de olika könsidentiteterna och
kvinnans känsla av kvinnlighet är viktig för en bra sexuell hälsa (Klaeson, Sandell &
Berterö 2011).

Vårdvetenskapens betydelse
Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv är kroppen det som bär människans självbild,
mening och livshistoria. När kroppen förändras, exempelvis vid sjukdom ser människan
sig själva på ett nytt sätt, vilket också kan innebära att andra omkring oss ser oss på ett
nytt sätt. Kroppen är grunden för människans identitet, vilket gör att den har stor
betydelse för hur vi människor uppfattar den (Wiklund 2003, ss 47-50). Människan är
sin kropp och kroppen är ”levd”, vilket betyder att kroppen inte bara är fysisk utan även
psykisk och existentiell. Till exempel om en person känner sorg eller ångest så känns
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det inte bara i själen, utan det känns även i kroppen. Genom kroppen lever människan
sitt liv och har tillgång till världen. När kroppen genomgår en förändring som
exempelvis vid långvarig sjukdom eller annat lidande, påverkas hela kroppen.
Människans lidande har betydelse för hela existensen (Dahlberg & Segersten 2010, ss.
132-133). Relationen till kroppen förändras oftast när människan drabbas av sjukdom
(Birkler 2007, ss. 89-90). Hur personens livsvärld förändras i samband med sjukdom är
subjektivt, samtidigt som att sjukdomens karaktär kan påverka många faktorer. De
fysiska och som följd även psykiska besvären, kan då skilja sig från person till person
(Birkler 2007, s. 35). Alligood (2014, ss. 175-176) beskriver Katie Eriksson teori om
lidandet som en unik upplevelse för varje människa och inte som ett annat ord för
smärta. Lidande kan innebära att dö bort från något och kan beskrivas som en kamp
mellan gott och ont. Det finns tre olika sorters lidande; vårdlidande, livslidande och
sjukdomslidande. Sjukdomslidande är förenat med sjukdom och behandling. När hela
människan lider med koppling till livet beskrivs detta som livslidande. Vårdlidande
betyder att patienten upplever lidande i samband med vården, där patientens värdighet
drabbas. Att inte känna sig sedd eller lyssnad på, kan beskrivas som ett vårdlidande. En
människa som lider vill bli bekräftad och få den tid och det utrymme som behövs för att
försonas med lidandet och kunna se framåt.
En helhetssyn i vården skapas genom att se människan som en helhet istället för att
enbart se människan som endast en patient eller diagnos. Kropp, själ och ibland även
andliga dimensioner skapar helheten hos människan. För att sjuksköterskan ska vara ett
känslomässigt stöd för patienten, behöver patientens kropp, känslor och sinne vara i
fokus. Patientens sociala relationer och kulturella aspekter bör sjuksköterskan visa
hänsyn till. Omvårdnad kan förbättra relationen mellan patienten och sjuksköterskan,
vilket leder till läkning, harmoni och helhet (Dahlberg, Ranheim & Dahlberg 2016).

Vårdens stöd
Vid vård av bröstcancer får patienten en kontaktsjuksköterska att vända sig till.
Sjuksköterskans uppgift är att stötta patienten samt att hjälpa patienten organisera olika
provtagningar och undersökningar inför operationen (Andersson, Jeppsson & Rydholm
2012, s. 266). Bröstcancerpatienter behandlas oftast på en dagkirurgisk avdelning eller
en kort tid på vårdavdelning. Det är sjuksköterskans uppgift att på denna korta tid
förbereda patienten inför operation samt på livet efteråt. Det är viktigt att sjuksköterskan
ger information och vägledning genom hela sjukdomsprocessen (Almås & Stubberud
2011, ss. 439-440). Psykosocialt stöd är lika viktigt som den medicinska behandlingen
då det ger en positiv effekt på hur kvinnan kan hantera sin bröstcancerdiagnos.
Sjuksköterskans stöd är en viktig resurs för att patienten skall klara av att kämpa mot
cancern. För att kunna ge patienten det bästa stödet är anpassad information till stor
hjälp (Remmers, Holtgräwe & Pinkert 2010).
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PROBLEMFORMULERING
Att genomgå en mastektomi kan innebära kroppsförändringar som kan påverka
kvinnors kroppsuppfattning och därmed vara påfrestande för både den psykiska och
fysiska hälsan. Kroppsförändringar som kan uppstå vid en mastektomi kan ge kvinnan
emotionella samt sociala svårigheter. Förlust eller störningar i upplevelsen av
kvinnlighet, sexualitet och identitet kan uppstå, vilket kan beskrivas som en traumatisk
upplevelse. Av de kvinnor som genomgått en mastektomi, är upplevelsen av
kroppsförändringarna olika. Trots överlevnad och bröstrekonstruktion kan lidandet
kvarstå. Genom att öka förståelsen hos sjuksköterskan kan kvinnor få bättre information
och stöd från vården, som kan leda till minskat lidande.

SYFTE
Syftet är att beskriva kvinnors upplevelse av sin kroppsuppfattning i samband med en
mastektomi.

METOD
Fribergs modell för litteraturöversikt har används som metod (Friberg 2012, ss. 133134). För att enligt Friberg få en uppfattning om vad som tidigare studerats inom ett
ämne görs en litteraturöversikt över valt omvårdnadsområde. Artiklarna
kvalitetsgranskas på ett systematiskt sätt för att kunna kritiskt granska valt
forskningsområde.

Datainsamling
Datainsamlingen gjordes via databaserna, Medline, Cinahl och sökmotorn Summon.
Medline och Cinahl har använts på grund av det stora utbudet av medicinska och
vårdvetenskapliga artiklar (Friberg 2012, s. 68). Summon har använts för att få ett stort
och generellt utbud av artiklar som svarar på syftet. De inklusionskriterier som
användes var att, artiklarna var peer reviewed och att de var från perioden 2010-2017,
för att få så uppdaterad forskning som möjligt. Exklusionskriterier var, att inte använda
forskning där mäns upplevelser av bröstcancer beskrevs, då författarna har valt att
fokusera på kvinnors upplevelser. Författarna begränsade inte sökandet till enbart en
viss del av världen, då alla kvinnors upplevelser skulle inkluderas. Dock var de artiklar
som hittades från Västvärlden, eftersom det finns mer forskning på valt område där
ifrån. I sökningen inkluderades artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats som
svarade på syftet. Marioteten av de artiklar som använts i resultatet hade en kvalitativ
ansats eftersom fokus i sökandet var att beskriva kvinnors upplevelser. Sökord som
använts: “Body image”, “mastectomy”, “breast cancer”, “experiences”, “surgery”,
“breast reconstruction”, ”femininity”, “women”, “reconstructive surgery”, “Merleau
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Ponty”, “Dahlberg”, “caring science”, ”body”, “nursing support” och “acceptance”. För
sökkombinationer, se bilaga ett.

Dataanalys
Innan författarna började arbeta med litteraturöversikten diskuterades begreppet
förförståelse. Författarna reflekterade över förförståelsen för att inte låta den påverka
granskningen. Enligt (Friberg 2012, s. 134) finns det en risk att författarna selektivt
väljer ut artiklar som stödjer deras egen förförståelse och åsikt.
Artiklarna granskades enligt Fribergs modell för kvalitetsgranskning (Friberg 2012, ss.
138-139). Författarna valde att gå igenom 25 artiklar för en noggrann granskning. Av
dessa var sex kvantitativa och 19 kvalitativa. Efter att ha läst igenom dessa 25 artiklar
valdes 15 artiklar ut som svarade på valt syfte. De artiklar som valdes bort innehöll inte
bestämda inklusions-och exklusionskriterier. Författarna läste igenom och markerade de
15 artiklar som var kvar och av dem var tre kvantitativa och 12 kvalitativa. Efter att ha
läst artiklarna ytterligare några gånger valdes 11 artiklar ut att ha med i studiens resultat.
De fyra som valdes bort svarade inte på det slutliga syftet och var därför inte tillräckligt
användbara för att ha med i resultatet. Genom att markera med olika färgpennor i
artiklarna valdes olika kategorier ut som användes i resultatet. Författarna
färgmarkerade artiklarna för att hitta likheter och olikheter. Det resulterade i två
huvudkategorier, som är “kroppsuppfattning” och “kvinnornas behov av stöd”.
Kategorin “kroppsuppfattning” indelas i sin tur fyra subkategorier, medan den andra
huvudkategorin “kvinnornas behov av stöd” inte har några subkategorier.

RESULTAT
Kroppsuppfattning
Resultatet beskriver kvinnors olika upplevelser av sin kroppsuppfattning efter att
genomgått en mastektomi. Att förlora ett bröst påverkar hela kvinnan och kan förändra
självbild, sexualitet och kroppsuppfattning. Kvinnorna beskriver det som en
känslomässig förlust av sitt bröst och berättar hur det påverkar livet.

Upplevelse av förändrad kropp
Mastektomi kan beskrivas som att förlora en del av sig själv och det kan påverkar den
drabbade kvinnan starkt. När hon blir av med sitt bröst är det inte bara den sjuka delen
av kroppen som försvinner utan också självbilden påverkas (Fallbjörk, Salander &
Rasmussen 2012). Efter en mastektomi hade kvinnorna svårt att uttrycka positiva tankar
om sin kropp. Den förändrade kroppen visade sjukdom och åldrande, vilket gjorde att
kvinnorna fick en förändrad kroppsuppfattning och kände sig annorlunda. De kände inte
igen sig själva och hade svårt att veta vilken kvinnlig grupp de skulle identifiera sig
med. Många av de kvinnor som genomgått en mastektomin kände sig obekväma i
offentliga situationer när de behövde visa upp sin kropp. Även förändringar som att
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tappa hår, ögonfransar och ögonbrynen var påfrestande då de inte kunde dölja det. Det
gjorde att dem inte ville visa sig för andra. En kvinna kände sig inte som sig själv med
endast ett bröst. Kvinnan kände att hon hade lämnat en bit av sig själv bakom och hon
ville vara som alla andra med två bröst (Klaeson, Sandell & Berterö 2011). Det fanns en
rädsla att visa sig själv för andra människor, vilket gjorde att kvinnorna slutade att gå
och bada eller gå till gymmet. Det var jobbigt att inte kunna köpa de kläder som fick
dem att känna sig attraktiva och ibland fick kvinnorna ändra hela sin stil på grund av sin
förändrade kropp (Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012). Några kvinnor använde
bröstproteser för att få en “normal” kropp och undvika andra människors blickar.
Kvinnorna ville använda täckande kläder som gick högt upp till halsen, för att andra
människor inte skulle märka det förlorade bröstet (Sischo & Martin 2015).
Många kvinnor ville täcka, gömma eller göra om det opererade området. Några kvinnor
tyckte att det var svårt att titta ner på det postoperativa såret och de hade svårt att se sig
själva i spegeln på grund av rädslan för hur det skulle se ut (Frejsteinson, Deutsch,
Lewis, Sisk, Wuest & Cesario 2012). Kvinnorna beskrev att det var svårt att se sig själv
på grund av de skrämmande kroppsförändringarna. Två av kvinnorna kunde inte känna
lycka över sitt liv på grund av kroppsförändringarna, trots att de överlevt bröstcancern,
vilket gjorde att de kände sig otacksamma mot livet. De kunde inte tycka om sina
kroppar då de tyckte att de såg förfärliga ut (Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012).

Kvinnor som var minst 60 år och har genomgått en mastektomi tyckte inte att det
kändes lika jobbigt att bli av med bröstet. Brösten upplevdes vara en sjuk del av
kroppen som behövdes tas bort. En av kvinnorna beskriver att bröstet redan har gjort
sitt, då hon har fått amma sina fyra barn. En annan kvinna beskriver att det hade varit
värre att förlora en annan del av kroppen som har en mer betydande funktion, som
exempelvis foten. En av kvinnorna tyckte att hälsan var mycket viktigare än utseendet.
Kvinnan berättade att utseendet inte betydde lika mycket vid högre ålder samt att det
viktigaste var att få vara frisk och leva (Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012). Några
kvinnor ville genomgå en mastektomi och tyckte att det var en lättnad att bli av med
bröstet. Chansen att överleva kändes större om det sjuka bröstet försvann, vilket var det
viktigaste. En kvinna jämförde det med att förlora en arm, vilket hon beskrev som ett
stort handikapp jämfört med att förlora ett bröst som inte påverkade livet särskilt
mycket (Holland, Archer & Montague 2016).

En allvarlig sjukdom ändrar sättet att se på sin kropp, sig själv och på omvärlden.
Sjukdomen kan få patienten att inte känna sig bekväm eller hemma i sin egen kropp.
När kroppen inte fungerar som den ska kan mycket kännas främmande för patienten. De
frågar sig ofta om vem de är i situationen, vad som kommer att hända härnäst och hur
de skall hantera den nya situationen. Patienter med olika former av cancer även
bröstcancer, förklarade att cancer inte bara är en sjukdom, utan den förändrar hela
personens situation, förståelsen av sig själv och sin kropp. För att hjälpa patienter att
åter känna sig bekväma och hemma i sina kroppar, är det viktigt att sjuksköterskan
vårdar patienter med en helhetssyn (Dahlberg, Ranheim & Dahlberg 2016).
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Upplevelse av sexualitet
Kvinnorna beskrev att den sexuella lusten till sina partners inte var som tidigare, vilket
påverkade känslan av kvinnlighet. Det var svårt att vara bekväm under samlag och det
var inte som det brukade vara. Några kvinnor var rädda att bli lämnade då de inte längre
kände sig attraktiva. En kvinna kände mindre lust och hennes man var trött på att alltid
behöva förföra henne, då hon inte kunde känna lust av sig själv (Klaeson, Sandell &
Berterö 2011). Kvinnorna var även rädda för att bli lämnade på grund av de
känslomässiga förändringar som uppstod efter mastektomin. När de skulle klä av sig
framför sin partner kände de sig generade och skämdes över sin kropp (Buki, Reich &
Lehardy 2016).

Att förlora ett bröst påverkade även kvinnans sexualitet. För de kvinnor som inte var i
ett fast förhållande, var det svårare att klä av sig framför en man på grund av det
förlorade bröstet. En kvinna ville att rummet skulle vara mörkt och hon ville inte ta av
sig sin bysthållare framför sin partner. Kvinnan försökte vara sexuellt aktiv men det
kändes onaturligt. Förändringen i relationen ledde till att kvinnan blev lämnad av sin
partner. Efter fyra år kände hon sig tom och hade ännu inte vågat vara intim med en ny
partner (Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012). Hos de äldre kvinnorna var det
betydligt lättare. Av 12 kvinnor var det 11 stycken som beskrev sig själva som
attraktiva efter en mastektomi och dessa kvinnor var över 65 år. Ingen av kvinnorna
mellan 34-49 år beskrev sig själva som attraktiva (Andrzejczak, Markocka-Maczka &
Lewandowski 2013).

Majoriteten av kvinnorna med en partner, uttryckte att de kände sig accepterade och
älskade av sin partner. Närhet blev en stor del av sexlivet och de kunde ligga nära
varandra med kläderna på utan att ha samlag. Detta förbättrade intimiteten i förhållandet
trots den förändrade situationen (Klaeson, Sandell & Berterö 2011).
Upplevelse av kvinnlighet
Många av kvinnorna kände sig mindre kvinnliga och feminina efter att ha genomgått en
mastektomi (Buki, Reich & Lehardy 2016) (Klaeson, Sandell & Berterö 2011). När
deras femininitet förändrades blev livet omtumlande. För att känna sig feminin var det
viktigt att bli bekräftad som kvinna. (Klaeson, Sandell & Berterö 2011). Den förändrade
kroppsuppfattningen gav kvinnorna sämre självförtroende och dem kände sig rädda för
att se sin kropp i spegeln. (Buki, Reich & Lehardy 2016). Några av kvinnorna såg
fortfarande sig själva som värdefulla kvinnor trots sitt förlorade bröst. En kvinna
beskrev att hon kände sig som en kvinna med eller utan sitt bröst (Fallbjörk, Salander &
Rasmussen 2012). En kvinna tyckte inte att hennes bröst hörde ihop med identitet och
känslor, vilket gjorde det lättare för henne att förlora bröstet. Kvinnan berättar att hon
hade kunnat ta bort båda brösten för att bli frisk. En annan kvinna beskrev att hon var
villigt att kämpa för att få behålla sina bröst och att det värsta som kunde hända var att
förlorade dem (Drageset, Lindström, Giske & Underlid 2011).
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Alla kvinnor kopplar inte sina bröst till sin självkänsla och kvinnlighet. Många kvinnor
valde att inte göra en bröstrekonstruktion då de inte ser sina bröst som någonting som
har med deras självkänsla eller värdighet att göra. En kvinna beskrev att hon tyckte
bättre om sig själv genom att acceptera sin kropp efter mastektomin (Sischo & Martin
2015). En kvinna berättade att livet var mycket mer betydelsefullt än den feminina
identiteten. Att förlora bröstet var inte viktigt för henne då hon led av en allvarlig
sjukdom (Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012).
Bröstrekonstruktionens betydelse
Bröstrekonstruktion är påfrestande för kvinnan både fysiskt och psykiskt. Att få en
bröstrekonstruktion innebär att bröstet inte kommer se ut som det gjorde innan
mastektomin. Det kan innebära mycket smärta och lång återhämtning att få ett nytt
bröst. Trots detta var många kvinnor villiga att genomgå mer än en operation för att få
det bröst de ville ha. En kvinna blev ifrågasatt för att hon ville fortsätta operera sig trots
att hon var över 60 år gammal. Trots detta var det viktigt för henne att genomgå
operationerna för att få ha två bröst igen (Fallbjörk, Frejeus & Rasmussen 2012). För
några kvinnor var bröstrekonstruktion ett sätt att få känna sig som innan de genomgick
mastektomi. För andra var det inte ett alternativ då det inte tyckte att det var värt
omständigheterna, samt att några inte tyckte att mastektomin var en svårighet i livet.
Några kvinnor som inte ville genomgå en bröstrekonstruktion var tacksamma att de fick
erbjudandet så att de själva fick göra ett val. Bröstrekonstruktionen var för några
kvinnor ett sätt att gömma ärren från mastektomin, som var en ständig påminnelse om
bröstcancern. Det var också ett sätt att behålla sin feminina sida (Fallbjörk, Salander &
Rasmussen 2012). Kvinnorna beskrev en nära relation till sina bröst och att de därför
upplevde en förlust av ett bröst oavsett om de genomgick en bröstrekonstruktion eller
inte (Holland, Archer & Montague 2016).
Några kvinnor bestämde sig för att göra en bröstrekonstruktion för att få en bättre
relation till andra. En kvinna gjorde en bröstrekonstruktion för att behålla relationen
med sina barn och bli sedd som den mamma hon var innan bröstcancern. Kvinnan
trodde att hon skulle bli en mamma som barnen inte skulle kunna relatera till, om hon
bara hade ett bröst. En annan kvinna som genomgick en bröstrekonstruktion fick en
sämre relation med sin man, då han inte tyckte om det rekonstruerade bröstet. Kvinnans
man tyckte att det inte kändes som ett normalt bröst och började ignorera bröstet
(Sischo & Martin 2015).

Kvinnorna som gjorde en bröstrekonstruktion tyckte det hade hjälpt dem att förbättra
sin självkänsla. Bröstrekonstruktionen gjorde det lättare för kvinnorna att klä sig och de
klädproblem mastektomin skapade, försvann. Av de kvinnor som inte gjorde en
bröstrekonstruktion var det bara några få som tyckte att de hade fått en bättre
självkänsla än tidigare. Efter att ha förlorat ett bröst, kände några kvinnor sig
annorlunda från andra friska kvinnor. Bröstrekonstruktionen fick dem att känna sig
normala och attraktiva igen. De kvinnor som genomgick en bröstrekonstruktion undvek
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sexuella och intima relationer efter mastektomin. Deras relationer med andra
förbättrades efter att ha genomgått bröstrekonstruktion (Sischo & Martin 2015).
Kvinnorna berättade att deras rekonstrukturerade bröst inte såg ut som de naturliga,
vilket var en besvikelse för många. Trots detta kunde de flesta acceptera det och gå
vidare (Fallbjörk, Frejeus & Rasmussen 2012).

Kvinnans behov av stöd
Några kvinnor upplevde att sjuksköterskor gav bra vård och kände medlidande och att
de fick mest stöd från sin kontaktsjuksköterska. Andra kvinnor upplevde
sjuksköterskorna som oförskämda och dåliga på att kommunicera. En kvinna tyckte att
sjuksköterskorna inte frågade om riktiga problem och känslor utan bara ställde ytliga
frågor. Hon tyckte att sjuksköterskorna skulle ge kvinnorna en chans att berätta om hur
de verkligen mådde (Freysteinson, Deutsch, Lewis, Sisk, Wuest & Cesario 2012).
Kvinnor som ville göra bröstrekonstruktion tyckte inte att de fick tillräckligt med
information och fick själva leta information. De tyckte att det var brist på
standardinformation om bröstrekonstruktion inom sjukvården. Några av kvinnorna fick
själva upptäcka vilka möjligheter som fanns om bröstrekonstruktion, de fick söka
information via internet då de inte visste vart de skulle vända sig. Dessa kvinnor fick
själva fråga om en remiss för att få träffa en plastikkirurg (Fallbjörk, Frejeus &
Rasmussen 2012).

Några kvinnor fick information om att de kunde ringa till sjukhuset när de ville, för att
ställa frågor och få stöd. Kvinnorna tyckte att det var svårt att ringa och söka stöd och
tröst då de inte ville störa sjukvårdspersonalen. De tyckte också att det var jobbigt att
ringa och prata med någon de aldrig pratat med tidigare. Kvinnorna berättade att de var
rädda för operationen och trots att de hade fått skriftlig information kändes det för dem
som en förlust av kontroll. De var rädda för smärta samt att de skulle vara beroende av
andra efter operationen (Drageset, Lindström, Giske & Underlid 2011). En studie av
Remmers, Holtgräwe och Pinkert (2010) visade att kvinnorna ville att sjuksköterskan
skulle behandla dem med respekt och se deras unika behov. De ville att
sjuksköterskorna skulle ta deras rädslor och frågor på allvar för att de skulle kunna
känna sig accepterade. Det var viktigt för kvinnorna att sjuksköterskorna var vid deras
sida genom svåra situationer och att de kunde distrahera dem från att tänka på
sjukdomen. Det krävs inte många stödjande ord för att kvinnorna ska få en känsla av
trygghet. En hand att hålla i eller att prata om vardagliga ting, gjorde det lättare för
kvinnorna. Sjuksköterskorna ska vara professionella, kunniga men också personliga.
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DISKUSSION
Metoddiskussion
Författarna har använt Fribergs metod för litteraturöversikt (Friberg 2012, 133).
Författarna har framförallt använt Cinahl vid litteratursökningen eftersom det är en
databas inriktad på omvårdnad (Friberg 2012, s. 68). Även sökmotorn Summon och
databasen Medline har använts för att få en bredare sökning. Ett stort fokus lades på att
granska dessa artiklar för att försäkras om att de var inom omvårdnadsområdet.
Författarna valde att använda sig av operatorn AND då det blir en snävare sökning av de
valda sökorden, som resulterar i att sökorden kopplas ihop till sökresultatet (Friberg
2012, s. 69). För att få fram aktuell forskning sökte författarna med ett tidsspann mellan
år 2010 och 2017. För att få ett starkare resultat hade en empirisk intervjustudie kunnat
göras, men på grund av tidsbegränsning var inte detta ett alternativ. Genom att använda
färgpennor blev det tydligt vilka artiklar som kunde användas, samt vilka som skulle
väljas bort. Enligt (Granskär & Höglund-Nielsen 2012, s. 212) blir överblicken då
tydligare och kategorier skapas genom att markera texten med färgpennor.

Alla artiklar var på engelska vilket försvårade granskningen eftersom en bristande
kunskap om språket kan skapa misstolkningar som kan ha betydelse i resultatet. För att
minska språkliga misstolkningar användes ett lexikon. En svaghet i studien är att endast
två personer har granskat artiklarna, vilket ger utrymme för misstolkningar och
förförståelse. De artiklar författarna har använt sig av är uteslutande från länder i
Västvärlden, vilket kan ses både som en styrka och som en svaghet. Styrkan med att
använda forskning från Västvärlden är att förutsättningarna är liknande och kan
jämföras med den svenska vården. Svagheten är att det inte visar ett globalt perspektiv
av kvinnors upplevelse efter mastektomi.

Det vetenskapliga värdet ökar om artiklarna har tillstånd från etisk kommitté eller om
det har gjorts noggranna etiska överväganden (Henricson 2012, s. 492). Av de artiklar
som har använts är de flesta etiskt granskade, men inte alla. Detta kan ses som en
svaghet i studien då den handlar om kvinnors upplevelse. Författarna har ändå valt
artiklarna då många av dem diskuterar sitt etiska tillvägagångssätt och svarar på syftet.
Av de artiklar som har använts, har nio av tio kvalitativ ansats och en har kvantitativ.
Detta kan ses som en svaghet i studien då de kvantitativa artiklarna hade kunnat bidra
med mer data för att mäta kvinnors upplevelser. Trots detta är det en styrka att ha med
många kvalitativa artiklar eftersom kvinnorna själva får berätta om sina upplevelser.
Litteraturöversikten ska beskriva upplevelser vilket kvinnorna själva berättar om i de
kvalitativa artiklar som har valts. Detta ses som en styrka i resultatet, då syftet med
studien är att beskriva kvinnors upplevelser.

Trots att människor försöker vara objektiva finns det alltid en förförståelse, då alla är
påverkade av tidigare upplevelser och erfarenheter. Det är viktigt att reflektera över sin
egen förförståelse för att den ska påverka studien så lite som möjligt. Om resultatet inte
visar någonting oväntat, är det mycket troligt att förförståelsen har styrt

11

forskningsprocessen (Granskär & Höglund-Nielsen 2014, s. 157). Författarnas
förförståelse var att alla kvinnor som genomgått en mastektomi skulle ha en sämre
kroppsuppfattning och en dålig självkänsla. Författarna trodde att de flesta kvinnor
skulle vilja genomgå en bröstrekonstruktion och visste inte att en bröstrekonstruktion
var en omständlig operation, vilket har gett författarna förståelse för att inte alla vill
eller kan genomgå den. Genom att tidigt i processen reflektera över de förförståelser
som fanns kunde de läggas åt sidan och författarna kunde försöka vara mer objektiva.
Författarna fick påminna varandra och reflektera över förförståelser för att inte låta den
påverka resultatet eller val av artiklar. Resultat visar olika upplevelser hos flera olika
kvinnor, vilket tyder på styrka i resultatet. Eftersom det alltid finns en förförståelse,
trots ett objektivt synsätt, kan förförståelsen ha påverkat resultatet utan att författarna är
medvetna om det.

Resultatdiskussion
Resultatet visar, att genomgå en mastektomi kan ge kvinnor psykiska och emotionella
besvär, som att förlora sin självkänsla, känslan av kvinnlighet och den sexuella lusten.
Sättet kvinnorna såg på sig själva förändrades och de hade svårt att känna sig lyckliga,
trots att de överlevt cancer. För många kvinnor var en bröstrekonstruktion till hjälp för
att få tillbaka det som dem kände att de hade förlorat efter bröstcancern.
Bröstrekonstruktionen kunde hjälpa kvinnorna till andra tankar än sjukdom när de såg
på sin kropp. Sjuksköterskan hade stor betydelse för kvinnorna och sågs som ett stort
stöd i processen. Det var också viktigt för kvinnorna att sjuksköterskan gav dem
anpassad information för att de skulle känna sig trygga och omhändertagna.

Resultatet visar att några av kvinnorna inte tyckte att det mest påfrestande i processen
var att förlora bröstet då de inte hade någon större funktion för dem längre. Att förlora
en kroppsdel kan innebära att förlora ett bröst men även en arm eller ett ben. En av
kvinnorna beskrev att ett bröst inte var så farligt att förlora då det hade kunnat vara en
fot. Det var flera kvinnor som jämförde sitt förlorade bröst med en mer funktionell
kroppsdel. Resultatet beskriver kvinnornas svårigheter och handikapp, med att inte
känna sig bekväma i sin kropp eller känna sig attraktiva. De hade svårt att klä sig och
fick använda olika proteser för att dem skulle se “normala” ut. Det är inte samma
fysiska handikapp att förlora en annan kroppsdel som att förlora ett bröst, men det kan
vara ett känslomässigt handikapp för kvinnorna.

Att förlora ett ben kan innebära fler funktionella hinder, som att inte kunna vara
självständig eller klara sig utan hjälpmedel. På grund av den nedsatta funktionen känner
många sig som en börda för både familj och vänner. Känslan av att inte ha kontroll över
sitt liv och att inte kunna gå gjorde att känslan av att inte vilja leva mer uppstod (Liu,
Williams, Liu & Chien 2010). Sjukdomslidande kan beskrivas som en upplevelse av att
vara begränsad på grund av sjukdom. Det kan handla om en oförmåga att kunna göra de
aktiviteter som ger individen ett värdigt liv. De aktiviteter som personen alltid har gjort
för att få ett gott liv. Om dessa aktiviteter försvinner kan livet kännas otillfredsställande
och lidandet blir ett hot mot individens värdighet samt identitet (Wiklund 2003, s.82).
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Funktionella svårigheter uppstår alltid när en person förlorar sitt ben men kanske inte
alltid efter en mastektomi. Bröstet utgör oftast ingen större fysisk funktion hos kvinnan
förutom amning, vilket gör att kvinnan inte förlorar sin självständighet efter en
mastektomi. Att förlora ett ben betyder att vara beroende av fysik hjälp på ett annat sätt
än vad en kvinna med ett förlorat bröst behöver. Oavsett vilken kroppsdel som är
förlorad kan det vara jobbigt att visa sig på offentliga platser och för andra människor.
Wiklund (2003, s. 101) beskriver att lidande kan hänga ihop med att inte kunna leva upp
till de förväntningar som andra eller en själv har, på grund av sjukdom eller skada. Den
sociala identiteten är kopplad till hur vår kropp fungerar och ser ut, vilket gör att när den
förändras, kommer även identiteten påverkas. Kroppsuppfattningen har en stor
betydelse i lidandet och styrs av människans förlust av kontroll och helhet.
En studie av Senra, Oliveira, Leal och Vieira (2011) visar att många som genomgått en
amputation hade psykiska och emotionella svårigheter såsom, ångest, depression, sorg
och irritation. Många kände att de förlorade sin identitet och sitt sexliv. Resultatet i
föreliggande studie visar att kvinnor som förlorat ett bröst kan uppleva samma känslor
som dem som har förlorat sitt ben. Kvinnorna upplever att det var svårare att tycka om
sig själv och sin kropp, vilket även dem som genomgått en amputation kände. Att
förlora en kroppsdel betyder att skilja sig från normen, vilket kan påverka patientens
självkänsla, oavsett vilken kroppsdel som har förändrats eller tagits bort.

För att leva upp till skönhetsidealen och den förväntade femininiteten hos en kvinna,
använder sig många kvinnor av kosmetiska tjänster samt rekonstruktiv kirurgi. De
kvinnor som inte lever upp till de förväntade skönhetsidealen kan drabbas av att få en
sämre kroppsuppfattning och låg självkänsla (Sischo & Martin 2015). Resultatet visar
att många kvinnor som genomgått en mastektomi fick en sämre kroppsuppfattning och
hade svårt att känna sig “normala”. I dagens samhälle kan många styras av
skönhetsideal av olika slag, vilket kan göra att många strävar efter att se ut på ett sätt för
att passa in. Att inte passa in eller känna sig “normal” kan skapa en känsla av
utanförskap. Kvinnor som överlevt cancer, genomgått behandlingar och blivit av med
ett eller två bröst, kan också bli påverkade av samhällets normer. Trots att många
kvinnor känner sig starkare efteråt finns det också många som känner sig svagare.
Genom att lyssna på de kvinnor som lider av en försämrad kroppsuppfattning efter en
mastektomi kan sjukvården och samhället stötta dem med insikt om hur det kan vara
efter behandlingen.

Resultatet visar att bröstrekonstruktion var viktigt för många av kvinnorna, frågan är om
det bara är för dem själva eller om det är för att behaga andra? På grund av normen som
finns i dagens samhälle, kan kvinnorna känna ett tvång att se “normala” ut. Detta kan få
kvinnorna att genomgå en bröstrekonstruktion, trots att de har en bra kroppsuppfattning.
Många kvinnor kände att bröstet inte var en del av kroppen och att det inte såg ut och
kändes som ett äkta bröst. Detta kan skapa frågor om kvinnan gör det för att känna sig
bekväm i sin egen kropp eller om det är för att passa in i normen. Det är mycket möjligt
att det är för kvinnan själv och för andra människor. Det kan vara viktigt för kvinnan att
få ta beslutet själv och att det resulterar i bättre mående för kvinnan.
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Att drabbas av cancer kan påverka kroppsuppfattningen både för kvinnor och män. Män
som drabbas av prostatacancer kan uppleva en förlust av maskulinitet. Maskulinitet
kännetecknas av att vara hårdhudad, mindre emotionellt känslig samt att kunna vara
självständig och försörja sig själv. Att få diagnosen prostatacancer och att behandlas,
kan ge en känsla av att förlora sin maskulinitet hos männen. En av följderna av
behandlingen kan innebära sämre sexlust, erektionsproblem samt att brösten börjar
växa. Värmevallningar som kvinnor i klimakteriet får kan även uppkomma hos männen.
Behandlingen ger en stor påverkan på kroppen och beskrivs som att kroppen får ett
accelererande åldrande. Förlust av maskulinitet förändrar kroppsuppfattningen hos
männen precis som det gör hos kvinnor som har genomgått en mastektomi (Cecil,
McCaughan & Parahoo 2009). Att förlora en könsförknippad del av sin kropp, kan
oavsett kön påverka identitet, sexualitet och kroppsuppfattning. Den biologiska
förändringen som sker när en man eller kvinna genomgår en behandling för bröstcancer
eller prostatacancer, kan en förlust av manlighet och kvinnlighet förekomma. Ur denna
förändring blir den kvinnliga respektive manliga identiteten ifrågasatt. En man kan
känna sig som “mindre man” och en kvinna kan känna sig mindre kvinnlig. Alla ser
olika på manlighet och kvinnlighet, men idag finns det tydliga normer och förväntningar
på könen som kan innebära psykiska påfrestningar för många människor.

När sjuksköterskan ska vårda en patient, ska kunskapssökandet inte bara vara inriktat på
det fysiska tillståndet, utan även på det subjektiva lidandet patienten upplever. Om
sjuksköterskan kan förstå patientens livsvärld kommer empati uppstå. Först då kan de
mötas och sjuksköterskan kan ge patienten det stöd som behövs (Birkler 2011, ss. 3346). För att ge patienten optimal vård, behöver sjuksköterskan känna engagemang att
hjälpa patienten. Engagemang skapas av att sjuksköterskan känner empati för patientens
sjukdomslidande. Vid brist på engagemang, kan ett vårdlidande uppstå för patienten
(Dahlberg & Segersten 2010). För att ge patienterna livskraft och styrka, krävs det av
sjuksköterskorna att patienterna får utrymme att få vara delaktiga i sin hälsa samt i sin
omvårdnadsprocess. Sjuksköterskan ska se patienterna som unika experter på sig själva,
för att kunna individanpassa vården (Dahlberg, Ranheim & Dahlberg 2016). Resultatet
visar att många kvinnor tyckte att de fick för lite stöd och några tyckte att
sjuksköterskan var ett stort stöd för dem. Oavsett betydde sjuksköterskan mycket i
vårdprocessen och många kvinnor ville ha mer kontakt och stöd. Sjuksköterskan var
viktig och betydde mycket för kvinnornas tid inom vården.

Resultatet ger kunskap om hur kvinnor kan uppleva en mastektomi och livet efteråt.
Detta ger vårdpersonal möjlighet att reflektera över sitt vårdande med större förståelse
för kvinnorna och andra patienter. Trots att patienter genomgår samma behandling kan
upplevelsen skilja sig då livsvärlden enligt Wiklund (2003, s. 40) är unik och speciell
för varje människa. Det kan hjälpa vårdpersonal att möta patienter utan förförståelse och
att försöka se varje situation som unik. Detta ger patienten möjlighet att få anpassat stöd
och på så sätt kunna uttrycka sina individuella behov. Om patienten får det stöd som
behövs redan innan operationen och på vårdavdelningen kan behovet av stöd längre
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fram minska. Patienten kan uttrycka sina behov redan på vårdavdelningen och hänvisas
vidare om det behövs.

Social hållbarhet innebär ett jämställt och jämlikt samhälle som inkluderar samtliga
folkgrupper. Vården precis som samhället kräver att alla människor får samma
förutsättningar (Folkhälsomyndigheten 2014). För att upprätthålla social hållbarhet
krävs det att alla kvinnor som genomgått en mastektomi ska få samma förutsättningar,
för att få en optimal vård. Efter en mastektomi bör alla kvinnor som vill eller fundera på
att genomgå en bröstrekonstruktion få möjligheten till en rättvis bedömning och
bemötande från vården. Detta minskar risken för särbehandling och psykisk ohälsa för
kvinnorna. Psykisk ohälsa ökar konstant och är ett stort folkhälsoproblem. Psykisk
ohälsa står för fyrtio procent av kostnaden för sjukförsäkringar vilket är en stor kostnad
för samhället (Socialstyrelsen 2015). Genom att ge patienten tidigt stöd och rätt
hänvisning kan psykisk ohälsa förebyggas. Om vården kan förebygga psykisk ohälsa
kan onödigt lidande och samhällskostnader minska. Det ger ökad möjlighet till fler
lediga vårdplatser och minskad belastning på vården. Ur ett ekonomiskt perspektiv är en
god och förebyggande vård ett sätt att minska samhällskostnaderna.

SLUTSATSER
För att kunna ge kvinnor de stöd som behövs kring kroppsuppfattningen efter en
mastektomi, behöver sjuksköterskan se alla kvinnors unika behov och vara ett nära stöd
genom processen. Resultatet visar att information och delaktighet har varit
betydelsefullt för kvinnornas vårdprocess. Kvinnors kroppsuppfattning ser olika ut och
vårdpersonal behöver ta hänsyn till att alla kvinnor har olika kroppsuppfattning efter att
ha förlorat ett eller två bröst. Resultatet visar att det viktigaste var att bli frisk från
cancern men också att många kvinnor påverkades starkt av att förlora sitt bröst. Genom
att låta kvinnorna påverka sin vård och vara delaktig skapas förutsättningar för bästa
möjliga vård. Att tillfredsställa kvinnans behov minskar risken för försämrad
kroppsuppfattning och psykisk ohälsa.
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mastektomi. Alla födda i Sverige.

Vårdpersonal skall vara
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intervjuades angående deras
behov och förväntningar på
sjuksköterskor. Kvinnorna hade
en tumör, inga metastaser, ingen
tidigare malign sjukdom,
förståelse för tyska språket.
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27 kvinnor i åldrarna 37-68 år
delades in i fokusgrupper och
intervjuades. ”Grounded theory”
användes samt systematiska
teman för att analysera.

Kroppsuppfattningen var en
stressrelaterad del hos kvinnorna.
Att acceptera sina kroppar var en
lång och omfattande process.
Olika psykologiska lärande
program behövs för att stärka
kvinnorna.

