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Sammanfattning    

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor, det är av betydande vikt för 

kommande behandling att upptäcka den i tid. En fjärdedel av all bröstcancer upptäcks 

genom att kvinnan känner på, det vill säga palperar sina bröst. Mastektomi är den 

vanligaste behandlingen vilket innebär att ett bröst avlägsnas genom ett kirurgiskt 

ingrepp. Kvinnor som nyligen opererats kan känna sig oroliga och deprimerade. Syftet 

är att beskriva kvinnors upplevelser och erfarenheter efter att ha genomgått  

mastektomi. En litteraturstudie valdes som inkluderar nio kvalitativa artiklar om 

kvinnor, som genomgått en mastektomi, vilka var mellan 25 och 77 år. Följande 

frågeställningar valdes för att besvara syftet: -Hur upplever kvinnorna sin kropp efter en 

mastektomi? -Vilken betydelse har det bortopererade bröstet för kvinnorna? och -Hur 

ser deras behov av stöd ut och vad kan hjälpa dem att gå vidare? Artiklarna 

analyserades utifrån Axelssons (2008) modell för litteraturstudier och resultatet 

presenteras i teman utifrån respektive frågeställning.  Kvinnorna upplevde stympning 

utav sina kroppar och förlust av helhet. Den tomhet mastektomin lämnade resulterade i 

asymmetri och djup identitetskris. Identitetskrisen innebar en förlust av kvinnlighet och 

ändrad sexuell roll. Kvinnorna belyser positivt det stöd de fått från vårdpersonal samt 

familj och vänner vilket gjorde att de lättare tog sig igenom hela sjukdomsprocessen. 

Sjuksköterskans stöd är lika viktigt efter en mastektomi som före. Mer empati från 

samhället gör det lättare för kvinnorna att leva med ett bröst. Kvinnorna var rädda för 

återfall och existentiella tankar väcktes. Kvinnorna ville med hjälp utav egna 

erfarenheter av sjukdomen hjälpa nydiagnostiserade kvinnor.  

 

 

Nyckelord: Bröstcancer, mastektomi, upplevelse, kroppsuppfattning, kvinnlighet, 

sexualitet och stöd 
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INLEDNING 

 

I dagens samhälle finns det ett utvecklat arbete för att upptäcka bröstcancer i god tid. 

Kvinnor kallas regelbundet till mammografi och får själva lära sig att undersöka/palpera 

sina bröst. Mycket information om bröstcancer går idag ut genom olika medier som 

uppmärksammar sjukdomen. Av egna erfarenheter inom vården vet vi att bröstcancer är 

en vanlig förekommande sjukdom hos kvinnor samt att när någon anhörig insjuknar blir 

man medveten om sjukdomens konsekvenser. En kombination av att ha mött patienter 

och haft egna närstående som insjuknat har ett intresse och en nyfikenhet väckts i att få 

ökad förståelse för kvinnors känslor och upplevelser efter en mastektomi. Ökad kunskap 

hos hälso- och sjukvårdspersonal menar vi ger bättre förståelse för patientens situation.  

 

 

BAKGRUND 

Fakta om bröstcancer 

Bröstcancer är den vanligaste förekommande cancerformen samt den näst största 

orsaken till mortalitet bland kvinnor. Dagligen insjuknar ungefär 15-20 kvinnor i 

bröstcancer (Cancerfonden, 2012). Den bakomliggande orsaken till bröstcancer är 

okänd men tidigare forskning visar att ärftligheten spelar en stor roll, liksom miljö och 

livsstil. Att vara kvinna och över 50 år är de dominerande faktorerna, hos majoriteten av 

dem som får diagnosen finns inga andra bakomliggande riskfaktorer. Finns det 

bröstcancer i släkten kan familjens gener undersökas och testas för att se hur stor risk 

det är för att drabbas (Gross, 2000).  

 

Cancerns allvarlighetsgrad delas in i stadier från noll till fyra där noll är ett första 

stadium och fyra innebär att cancern har spridit sig och börjat bilda dottertumörer. 

Cancern uppstår i mjölkkörtlarna eller mjölkgångarnas celler, i sällsynta fall också i 

bindväven som finns mellan mjölkkörtlarna. För att fastställa diagnosen genomgår man 

tre undersökningar, en klinisk undersökning där läkaren noggrant känner igenom 

brösten och lymfkörtlarna, mammografi samt cytologi. Mammografi innefattar en 

röntgen av brösten där man i ett tidigt stadium kan upptäcka tumörer som inte än känns 

utanpå (Cancerfonden, 2012). Vid en mammografiundersökning kan tumörer som är 

mindre än fem millimeter i diameter upptäckas (Almås & Myklebust Sørensen, 2002). 

Cytologi innebär att läkaren med hjälp utav en injektionsspruta gör en finspetspunktion 

och aspirerar ut celler ur tumören som därefter skickas på analys.  

 

Hormonell behandling, strålbehandling och cytostatika är olika behandlingsmetoder 

men den vanligaste behandlingen av bröstcancer är ett kirurgiskt ingrepp 

(Cancerfonden, 2012). Bröstbevarande kirurgi används då tumören är mindre än 3-4 cm 

och innebär att man tar bort tumören och endast en del utav bröstet (Almås & 

Myklebust Sørensen, 2002). Kvinnor rekommenderas inte att behålla bröstet då tumören 

är omfattande (Downs-Holmes & Silverman, 2011). När hela bröstkörteln och bröstet 

tas bort kallas detta för mastektomi (Almås & Myklebust Sørenssen, 2002).  
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Cancerfonden ligger bakom det rosa band som idag är en symbol för bröstcancer. 

Genom en kampanj säljs detta band och pengarna går till forskning samt sprider 

kunskap om cancerformen. Genom tidigt upptäckande och förbättrade 

behandlingsmetoder har chanserna att botas från bröstcancern ökat (Cancerfonden, 

2012). 

 

 

Förutsättningar för och vikten av tidigt upptäckande 

Det är av betydande vikt att ha god kroppsuppfattning samt att gå på de kontroller man 

blir kallad till för att upptäcka sjukdomen i tid och för att behandlingen ska vara så 

effektiv som möjlig. Genom att tidigt upptäcka tumören då den endast är lokaliserad till 

bröstet och fortfarande är liten förbättras chanserna att överleva bröstcancern (Gross, 

2000). Det förbyggandet arbetet kvinnan själv kan göra är att gå på sin mammografi 

samt undersöka sina bröst. Efter 40 års ålder kallas kvinnor årligen på mammografi 

(Gross, 2000) och det kan som kvinna kännas tryggt att veta att man undersöks genom 

mammografi som landstinget erbjuder alla kvinnor mellan 40 och 74 år (Cancerfonden, 

2012).  

 

När man känner igenom sina bröst är det viktigt att man framför en spegel inspekterar 

färg, bröstvårtor, form samt ifall det känns någon knöl (Cancerfonden, 2012) Det är 

viktigt att göra undersökningen på rätt sätt och känna efter knölar i både bröst samt 

armhålor. Det finns delade meningar kring att undersöka sig själv, vissa kvinnor är 

rädda för att upptäcka någon knöl medan andra ser det som en självhjälp. Genom att 

känna på brösten upptäcks 20-25 % av all bröstcancer (Gross, 2000). Kvinnor bör känna 

igenom sina bröst en gång i månaden eftersom en bärare av sjukdomen kan känna sig 

helt frisk och inte påvisa några symtom (Almås & Myklebust Sørensen, 2002). Det är 

viktigt för kvinnorna att känna igenom sina bröst även efter behandling. Downs-Holmes 

och Silverman (2012) menar att kvinnor lider hög risk att återinsjukna i sin sjukdom 

upp till tio år efter sista behandlingen. Det är således viktigt att sjuksköterskan ger 

relevant information till kvinnor om självundersökning så att de blir motiverade till att 

kontinuerligt utföra detta. 

 

 

Omvårdnadsbehov och professionellt stöd 

Enligt Wiklund (2003) ska sjuksköterskan ägna sig åt sitt ansvarsområde som är 

vårdandet. Vårdandet delas upp i två viktiga kategorier, caring som står för en hållning 

lyfter fram omsorgen och nursing som innebär det professionella omvårdnadsarbetet. 

Genom att ha vårdandet som en grund att stå på kan man vara delaktig i att komma fram 

till nya metoder om hur vårdandet ska bedrivas.  

 

Tidigare forskning visar på brist i professionellt stöd och att kvinnorna istället funnit 

stöd i sina familjer. Bristen på stöd gav en ökad oro hos kvinnorna (Rustøen & Begnum 

2000). Almås och Myklebust Sørensen (2002) menar att sjuksköterskans stöd för 

kvinnornas psykiska välbefinnande är viktigt då kvinnorna oftast utåt ser friska ut och 

inte ser ut att ha lika stort omvårdnads behov. Kvinnorna får då inte den tillsyn som de 

behöver och missar ett tillfälle till att ställa frågor. Sjuksköterskan måste ta sig tid till att 
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svara på frågor, ge råd och stöd till kvinnorna. I en rewiewartikel (Rustøen & Begnum, 

2000) där kvinnors livskvalitet i samband med bröstcancer undersökts visades att 

kvinnor som nyligen opererats kan under en längre tid känna sig deprimerade och 

oroliga. När kvinnorna känner oro och ångest är vårdpersonalens stöd och rådgivning 

betydelsefullt. Enligt Almås och Myklebust Sørensen (2002) är det viktigt att 

sjuksköterskan identifierar det psykiska lidande som kvinnorna upplever för att kunna 

förebygga och bearbeta psykiska reaktioner. Detta psykiska lidande kan enligt Rustøen 

och Begnum (2000) vara problem med kroppsuppfattningen, sexuella svårigheter och 

känsla av social isolering. Sjuksköterskan spelar en viktig roll i att lindra det psykiska 

lidandet genom att ge stöd både till kvinnorna och deras anhöriga. Närstående till 

kvinnorna kan själva ha svårt att ge psykiskt stöd på grund av egen rädsla inför 

sjukdomen och dess konsekvenser och på så sätt blir sjuksköterskans stöd ännu 

viktigare. För att kunna stödja på rätt sätt är kunskap om kvinnors upplevelser efter 

genomgången mastektomi viktig för sjuksköterskan. 

 

 

Vårdvetenskapliga begrepp 

Livsvärld 

Wiklund (2003) beskriver livsvärlden som den värld vi själva erfar. Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) menar att vi lever i världen genom vår 

livsvärld och det är via kroppen som vi söker mening i livet. Så länge vi finns till har vi 

livsvärlden med oss. Vårdar man med livsvärlden som ansats ska man som 

sjuksköterska iaktta patientens komplexa och levda situation. För sjuksköterskan är 

livsvärldsperspektivet utifrån vårdvetenskapen viktigt, det innebär en följsamhet och 

öppenhet mot patienten samt dess anhörigas levda värld. Almås och Myklebust 

Sørensen (2002) menar att känslan av kvinnlighet minskas i samband med en 

mastektomi då brösten är en del av kvinnan och hennes sexuella identitet. Att försöka ta 

del av kvinnornas livsvärld är således viktigt för att få ökad förståelse. 

 

Subjektiv kropp 

Enligt Wiklund (2003) innebär den subjektiva kroppen den kropp som vi själva 

upplever genom våra sinnen. Genom att vi hör, ser och känner får vi tillgång till den 

subjektiva kroppen. Detta medför att vid sjukdom eller förändring av kroppen rubbas 

också upplevelse av livsvärld och man kan känna sig främmande för sig själv. Vid en 

förändring av kroppen kan kroppens identitet förändras vilket gör att andra människor 

kan börja uppträda annorlunda. Dahlberg, et al. (2003) menar att genom kroppen har vi 

tillgång till livet, vid skada av kroppen förändras tillgången till livet, med detta menas 

att kroppen är något levande och inte ett objekt. Med ordet levande beskrivs den 

subjektiva kroppen samtidigt som psykisk, fysisk, andlig och existentiell. Den 

subjektiva kroppen är en utgångspunkt i vårdvetenskapen och via den subjektiva och 

levda kroppen kan man bättre förstå patientens relation till hälsa och ohälsa. Wiklund 

(2003) menar att det är via kroppen som människor kommunicerar med andra; genom 

gestikuleringar, ansiktsuttryck och tal. På detta sätt är det lättare för människorna runt 

omkring att förstå våra sinnesintryck och känslor.   
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Vårdrelation 

Vårdrelation är enligt Wiklund (2003) den relation mellan patient och vårdare där 

ömsesidig tillit och respekt ligger till grund för båda parter. En god vårdrelation ligger 

till grund för att utvecklas som människa, genom att man då kan uttrycka sina problem 

och behov. Tillsammans kan det skapas en god vårdrelation genom att vårdaren visar ett 

engagemang i patienten, patienten känner förtroende till vårdaren och öppnar sig och 

delger sin lidandeberättelse. En god vårdrelation kan lindra lidandet och ge kraft till 

patienten samtidigt som den ökar sjuksköterskans förståelse vilket i sin tur främjar 

vårdprocessen. En mellanmänsklig relation bygger på respekt och professionalitet hos 

sjuksköterskan då hon lyssnar på patientens lidandeberättelse och tar till sig den.  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Bröstcancer är en vanligt förekommande cancerform som kan drabba kvinnor i alla 

åldrar. Mest fokus ligger på att upptäcka sjukdomen i tid genom mammografi, men 

minst lika mycket tid från sjuksköterskan borde gå till att stödja kvinnorna i deras 

återhämtning både fysiskt samt psykiskt efter behandling. Nyopererade kvinnor kan 

under en längre tid känna sig deprimerade och oroliga. Tidigare forskning visar brist på 

professionellt stöd som varit önskvärt ifrån kvinnorna. Vilka är kvinnors upplevelser av 

den nya kroppen efter en mastektomi? Och vilka erfarenheter har de i samband med 

detta kirurgiska ingrepp? Kunskap om hur kvinnorna upplever sig själva och sin kropp 

efter en mastektomi kan hjälpa sjuksköterskor att på ett bättre sätt förstå och därigenom 

bättre kunna stödja kvinnorna.  

 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva kvinnors upplevelser och erfarenheter efter att ha genomgått 

mastektomi. 

 

För att avgränsa syftet valdes följande frågeställningar:  

 Hur upplever kvinnorna sin kropp efter en mastektomi? 

 Vilken betydelse har det bortopererade bröstet för kvinnorna? 

 Hur ser deras behov av stöd ut och vad kan hjälpa dem att gå vidare? 

 

 

METOD 

Författarna valde att göra en litteraturstudie. En litteraturstudie innebär att söka kunskap 

samt sammanställa och värdera den. Kunskapen som framkommer ur en litteraturstudie 

ska kunna hjälpa oss i vår profession och dess verksamhet (Axelsson, 2008). Studien 

baseras på kvalitativa data där fokus riktats mot patientens upplevelser, behov och 

erfarenheter som skapar förståelse för en enskild situation (Segersten, 2006). 
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Litteratursökning 

Databaserna som användes var Cinahl och PubMed, den sökväg som resulterade i flest 

använda artiklar var databasen Cinahl eftersom den har inriktning mot vård och omsorg. 

Sökorden som användes var: mastectomy, breast cancer, qualitative, sexuality, identity, 

psykology och embodyment (Tabell 1). Med hjälp utav Ulrichs webb undersöktes om 

artiklarna var vetenskapliga. Först lästes samtliga titlar och när en passande titel hittades 

lästes abstract för att få en överblick om hur väl artikeln passade studiens syfte. Vid 

granskning av artiklarna som skulle användas till resultatet valdes tre artiklar bort på 

grund av att de var för psykologiskt inriktade. Ytterligare en sökning gjordes och fler 

artiklar hittades till resultatet. 

 

Inklusionskriterier 

De inklusionskriterier som valdes till studien var att artiklarna skulle vara peer-reviewed 

och kvalitativa. Alla kvinnor skulle ha varit diagnostiserade med bröstcancer och 

genomgått en mastektomi. Författarna valde att endast inkludera artiklar som 

publicerats på engelska och svenska.  

 

Exklusionskriterier  

Artiklar som var kvantitativa valdes bort, samt litteraturstudier och – översikter. Artiklar 

som inte fanns tillgängliga i full-text exkluderades. Övriga exklusionskriterier var 

artiklar med fokus på biverkningar såsom håravfall och klimakteriebesvär då författarna 

inte ansåg dessa som kroppsdelar på samma sätt som ett bröst. 

 

Totalt inkluderades nio antal artiklar till studien. 

 

Tabell 1. Beskrivning av sökprocess och sökord. 

 

Databas Sökord Antal träffar Inkluderade 

Cinahl Qualitative and 

Mastectomy 

100 5 

Cinahl Qualitative and 

Breast cancer and 

Sexuality 

24 2 

PubMed Qualitative and 

Mastectomy and 

Identity 

6 1 

 

PubMed Qualitative and 

Breast cancer and 

Embodiment 

5 1 

 

Dataanalys 

Kvalitetsgranskning av inkluderade artiklar har gjorts utifrån Critical Apprasial Skills 

Programme (CASP, 2002) där författarna svarade på frågor. Samtliga inkluderade 
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artiklar var av antingen hög eller medelhög kvalité och valdes att ta med till resultatet. 

Efter granskningen sammanfattades varje artikel för sig som presenteras i en tabell 

(Bilaga 1).   

 

Analysen av artiklarna bygger på Axelssons (2008) modell. Med hjälp utav denna 

analys har författarna sammanställt resultaten i de inkluderade artiklarna till ett nytt 

resultat. Alla inkluderade artiklar var publicerade på engelska, de valdes därför att läsas 

och analyseras tillsammans. Efter att varje artikel lästs ett flertal gånger och analyserats 

söktes tillsammans likheter. Det var tydliga skillnader i upplevelser efter mastektomin 

och genom dessa olika upplevelser växte tre frågeställningar fram. Tre stycken 

överstrykningspennor användes där varje färg representerade varsin frågeställning. 

Utifrån frågeställningarna bildades sex stycken teman som presenteras i resultatet. 

 

 

RESULTAT 

Kvinnorna i samtliga artiklar kände att mastektomin hotade deras känsla av helhet på 

grund av att de upplevde asymmetri och stympning utav kroppen. Bröstet som symbol 

är stark kopplat till moderskap och kvinnlighet. Oro över egna samt andras reaktioner 

efter mastektomin var framträdande. Minskad känsla av attraktivitet ledde till en 

minskad sexlust. Kvinnorna upplevde att sjuksköterskan spelat en stor roll samt att 

anhöriga och närstående hade en avgörande roll i återhämtningen. Bröstcancern fick 

kvinnorna att tänka över sin existens och de fick andra värderingar i livet. Behandlingen 

av bröstcancern innebar en lång process och trots tillfrisknande finns spåren av 

sjukdomen alltid kvar. 

 

Upplevelser av en förändrad kropp  

Mastektomi till följd av bröstcancer upplevdes som en prövning emot kroppens 

integritet, sjukdomen förändrade kvinnornas sätt att se på sin biologiska kropp vilket 

innebar en stor sorg (Piot-Ziegler, Sassi, Raffoul & Delaloye 2010). Känslorna efter att 

ha förlorat ett bröst beskriver kvinnorna i en studie av Nissen, Swenson och Kind 

(2002) som allt ifrån ingen upplevd smärta till att vara sårad i två år. Kvinnorna i en 

studie av Hill och White (2008) upplevde sina känslor annorlunda efter mastektomin på 

grund av ändrad kroppsuppfattning. Några kvinnor kände en tröst i att få omedelbar 

bröstrekonstruktion men de tvivlade på att rekonstruktionen skulle bota den 

känslomässiga smärta det innebär att förlora ett bröst (Piot-Ziegler, et al. 2010).  

 

Mastektomin innebar en stor förlust och minskad kontroll över sin kropp och sitt liv 

(Thomas-MacLean, 2004).  Bröstcancern upplevdes som ständigt påminnande genom 

deras förändrade kroppar och tankarna fördes tillbaka till hur de upplevde kroppen 

innan diagnosen. Konsekvenserna av en mastektomi är klart synliga. Kvinnorna 

upplevde att utseendet spelade en betydande roll efter mastektomin, vilket det inte alltid 

gjort innan konstaterandet av bröstcancern. Några utav kvinnorna som tidigare inte varit 

nöjda med utseendet på sina bröst ångrar efter masktektomin att de inte accepterat sin 

kropp som den var då det blev en stor förlust att ta bort ett bröst (Piot-Ziegler, et al. 

2010). Kvinnorna i en studie av Denford, Hardcourt, Rubin och Pusichs (2011) önskade 
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att få tillbaka det utseende de hade innan mastektomin och att en rekonstruktion inte 

bara förbättrar utseendet utan syftar till att få tillbaka den kroppsdel man förlorat.  

 

Kvinnorna kände sig hotade av deras eget bröst och kände inget annat val än att ta bort 

det då bröstet kom att symbolisera cancern och det dödshot den medför. Mastektomin 

upplevdes som en stympning eller amputation utav kroppen och kvinnorna uttryckte en 

rädsla för tomhet efter mastektomin. Det upplevdes som mycket smärtsamt att titta på 

den tomma plats och ärret på kroppen där det tidigare suttit ett bröst (Piot-Ziegler, et al. 

2010). Kroppen kändes inte längre som en helhet efter mastektomi (Thomas-MacLean, 

2004). I samband med mastektomi upplevdes en fysisk obalans och asymmetri. Några 

kvinnor uttryckte att leva med ett bröst är som att leva med ett handikapp då det 

hindrade dem att leva ett normalt liv (Piot-Ziegler, et al. 2010; Thomas-MacLean, 

2004). Bredin (1999) beskriver kvinnors upplevelser av vanställd kroppsuppfattning 

genom att känna sig skeva när de tar ett bad eller när de vänder sig i sängen. Enligt 

Thomas-MacLean (2004) återfick kvinnorna en balans med hjälp utav att bära en 

bröstprotes.  

 

Kvinnorna uttrycker två olika typer av förändringar som upplevs annorlunda efter en 

mastektomi, utseende och känsla. Kroppsliga förnimmelser så som domningar, stelhet 

och smärta gjorde kvinnorna ständigt påminda om mastektomin. Kroppen upplevdes 

som främmande och svikande då sjukdomen utvecklats utan att de själva varit medvetna 

om den (Bredin, 1999). Kvinnor som levt ett sunt och hälsosamt liv upplevde ett svek 

gentemot sina kroppar då de trots detta insjuknat. Sveket uppstod när de inte längre 

kunde förlita sig på den friska kropp dem alltid haft. För de kvinnor som istället levt ett 

ohälsosamt liv upplevde känslor som ånger och skuld (Piot-Ziegler, et al. 2010). 

Kvinnorna i studien av Klaeson, Sandell och Berterö (2011) kände också ett svek 

gentemot sina kroppar då de inte skulle få behålla sina normala kroppar efter en 

mastektomi. Några kvinnor i studien av Hill och White (2008) uttryckte tecken på 

depression efter en mastektomin.   

 

En förändrad sexualitet 

Kvinnorna fruktade att mastektomin skulle inverka på sexuella relationer samt 

intimiteten och de upplevde en rädsla inför att inte kunna inleda ett nytt förhållande till 

följd av detta (Piot-Ziegler, et al. 2010). Studien av Elmir, Jackson, Beale och Schmides 

(2010) belyser upplevelsen av oro över att inte längre vara attraktiva på grund av 

vanställd kroppsuppfattning, de kände att deras sexuella relation till män hade 

påverkats. Kvinnorna i studien av Wilmoth (2001) upplevde alla en förändrad sexuell 

roll och de var bekymrade över att inte längre ha den sexlust de en gång haft. De som 

anpassade sig till sin nya sexuella roll upplevde intima relationer mer positivt än de som 

inte försonats med sin nya roll utan ett bröst. Klaesons, et al. (2011) beskriver kvinnors 

upplevelser av en minskad sexlust efter mastektomi som i sin tur ledde till att samlaget 

krävde mental förberedelse. Stöd, kärlek och bekräftelse från sin partner gjorde det 

lättare att acceptera den nya intima situationen. Minskad sexlust ansågs vara en stor 

förlust samtidigt som ordet intimitet fått en ny betydelse. Kvinnorna i studien av 

Wilmoth (2001) upplevde att sexuella relationer innebar mycket mer än bara sex, det 

handlar om beröring och sällskap. Studien av Klaesons, et al. (2011) menar att det 

räckte för kvinnorna att bara vara nära sin partner, vilket i sin tur ledde till en ökad 
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trygghet. De upplevde att förhållanden till män hade förändrats och blivit mer spänt 

oavsett om det var till sin partner eller till sin manliga kollega. 

 

En hotad identitet 

Mastektomi resulterade i en djup identitetskris på grund av att utseendet förändras. 

Kvinnorna uttryckte en oro över att inte längre känna sig som en kvinna (Piot-Ziegler, et 

al. 2010). Det upplevdes svårt att identifiera sig med den kvinnliga kroppen efter 

mastektomin, de ville känna sig som kvinnor och ses som den kvinna de alltid varit 

(Klaeson, et al. 2011; Wilmoth, 2001). Förmåga att känna sig som en kvinna beskrivs 

med att ha menstruation, känna sig bekväm vid samlag och att ha två stycken bröst 

(Wilmoth, 2001). Kvinnorna i studien av Denford, et al. (2011) upplevde att självkänsla 

och identitet föll bort i samband med mastektomi då denna tog bort de kvinnliga dragen. 

De kände att mastektomin förändrat dem i rollen som kvinna och att känna sig som en 

mor, älskarinna och hustru (Klaeson, et al. 2011). Den största oron inför att operera bort 

ett bröst var att förlora vårtgården. Vårtgården upplevs som det centrala i bröstet då den 

har stor betydelse för intimitet, sensualitet och är en symbol för kvinnlighet. Bröstet 

betyder mycket som symbol och är nära anknutet till moderskap (Piot-Ziegler, et al. 

2010). Även kvinnorna i studien av Wilmoth (2001) upplevde bröstet som känslomässig 

laddat då de tidigare ammat sina barn med bröstet. Relationen som uppstår vid amning 

mellan modern och det nyfödda barnet är mycket speciell och kvinnorna kände rädsla 

över att bli av med bröstet och vårtgården och inte uppleva denna känsla.  

 

I dagens samhälle finns en idealbild utav hur en kvinna ska se ut och som ofta visas 

lättklädd i olika reklamsammanhang. Idealbilden stärker den kroppsliga skillnad som 

kvinnorna upplever (Piot-Ziegler, et al. 2010). De kände sig utanför då de inte längre 

upplevde sina kroppar som attraktiva och kände ingen lust till att köpa snygga 

underkläder (Klaeson, et al. 2011; Nissen, et al. 2002). Mastektomin gör inte bara att 

kvinnans förhållande till sig själv förändras utan också relationer till människorna 

runtomkring (Piot-Ziegler, et al. 2010). Kvinnorna i studien av Bredin (1999) menade 

att deras sociala identitet påverkades av bröstförlusten genom att de blev mer oroliga 

över vad andra ska tycka vilket förändrade dem i sin relation till sin familj/partner. De 

upplevde inte bara en kroppslig förändring utan också på en djupare nivå av sig själv. 

Wilmoth (2001) beskriver upplevelserna efter en mastektomi som en förändring i hur de 

ser på sig själva som kvinna då de förlorat en betydande kroppsdel. De oroade sig mest 

över att kroppsförändringen syntes utåt. Denna oro lindrade kvinnorna i studien av 

Bredin (1999) genom att bära sin bröstprotes så skillnaderna inte blev lika tydliga. 

Mastektomin hade förändrat deras utseende både när de hade kläder på sig och när de 

var nakna. Kläder satt inte längre som de brukade och när de var nakna blev förlusten av 

bröstet synlig (Wilmoth, 2001). Studien av Klaeson, et al. (2011) påvisade att kvinnorna 

upplevde rädsla inför att behöva visa sina stympade nakna kroppar i offentliga 

sammanhang och på så sätt genera andra. Rekonstruktion fick kvinnorna till att tänka 

mindre på bröstcancern och dess konsekvenser samt att de återfick en känsla av identitet 

(Denfords, et al. 2011). 
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Behov av professionellt stöd 

Kvinnorna upplevde tidigt i sjukdomsförloppet ett behov utav stöd och detta behov 

sträckte sig genom hela processen (Piot-Ziegler, et al. 2010). Vårdpersonalens stöd gav 

en bättre förståelse för sjukdomsprocessen och gjorde det lättare att hitta styrka i sig 

själva. Uppmuntran ifrån sjuksköterskan uppfattades som positivt (Elmir, et al. 2010; 

Wilmoth, 2001). Om det var något som sjuksköterskan kunde informerat mer om var 

det behandlingen och dess biverkningar. Sjuksköterskan var till stor nytta för att 

kvinnorna skulle återfå livskvalitet, vilket innebar att sjuksköterskan noga informerar 

om bröstcancerns konsekvenser och de förändringar det medför (Wilmoth, 2001).  

Viktigt är att informera om de förändringar mastektomin medför på kroppen så som 

kvinnligheten och sexuell dysfunktion (Klaeson, et al. 2011). Sjuksköterskan har 

kunskapen och kan fungera som ett bollplank, de är experter på kommunikation samt på 

att öppna och leda en konversation. Kvinnorna upplevde att vårdpersonal gav stöd under 

hela sjukdomsprocessen och önskvärt var att detta stöd fortsatt även efter vårdtiden då 

behovet av stöd var lika stort både före, under och efter mastektomin (Wilmoth, 2001). 

De upplevde efter mastektomin fortfarande ett behov utav stöttning främst andligt och 

emotionellt. Sjuksköterskan spelar en stor roll i samverkan med andra 

stödorganisationer runt omkring kvinnorna och fungerar som samordnare i det 

professionella vårdteamet (Hill & White, 2008; Klaeson, et al. 2011). 

 

Behov av familj och vänners stöd 

Närståendes stöd var betydande under hela sjukdomsprocessen och gjorde tillvaron 

lättare (Wilmoth, 2001; Hill & White, 2008). Kvinnor var tacksamma över att deras 

partners accepterade dem som de var. De upplevde familj och vänner som ett bra stöd, 

familjens stöd främjade återhämtningen och uppfyllde känslan av lycka. Utav familj och 

vänner fick kvinnorna både beröm, vägledning samt uppmuntran (Elmir, et al. 2010). 

De utmaningar som uppkom i samband med bröstcancern underlättades genom att de 

fann stöd i familj och vänner samt kollegor (Nissen, et al. 2001). Kvinnorna kände 

välbefinnande när de fick bekräftelse på sin kvinnlighet från sin familj och sina vänner 

(Klaeson, et al. 2011). Bröstcancern involverar alla runtomkring patienten, familjen som 

står kvinnan närmast får alla ta del av hur skört livet kan vara. Kvinnorna erfar att 

närstående bör bli involverade redan i ett tidigt stadium utav sjukdomen i förhoppning 

till att de kan vara delaktiga i den dialog som förs (Piot-Ziegler, et al. 2010). Kvinnorna 

upplevde det lättare att hantera och leva med bröstcancern tack vare stödet från sina 

närstående (Wilmoth, 2001). 

 

Att anpassa sig till en ny vardag  

Kvinnorna i studien av Elmir, et al. (2010) upplevde mastektomin som en livsförändring 

både kroppsligt, känslomässigt och socialt. Bröstcancern har många gånger begränsat 

dem i deras vardag och skapat kommunikationsproblem i nära relationer. Det kan 

uppstå pinsamma situationer samt missförstånd som man lär sig att leva med. 

Kvinnorna anpassade sina klädval efter mastektomin för att undvika reaktioner från 

samhället, man valde att inte klä sig i urringade tröjor (Piot-Ziegler, et al. 2010). De 

upplevde det tröttsamt att ständigt dölja det bröstcancern hade orsakat. Om det tidigare 
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hade varit svårt att hitta vackra klänningar så kändes det än svårare efter mastektomin 

då man hade ett ärr man var tvungen att dölja. Trots att kvinnan accepterat kroppen är 

dess förändring påminnande om bröstcancern och de begränsningar den medför 

(Klaeson, et al. 2011). Kvinnorna i studien av Hill och White (2008) var medvetna om 

att de efter en mastektomi inte kunde återfå deras tidigare kroppar och de fick göra en 

omdefiniering om vad som är normalt för dem. Denna omdefiniering handlade inte bara 

om utseendet och deras kroppsuppfattning utan även om relationer och livsstil. 

Omprioriteringar i livet gjorde att de levde ett rikare liv. Studien av Nissen, et al. (2002) 

beskriver kvinnornas önskan om att få känna sig bekväma i kläder och badkläder igen. 

Kvinnorna i studierna av Elmir, et al. (2010) och Nissen, et al. (2002) upplevde en 

rädsla för att återinsjukna vilket fick de till att göra förändringar i sina liv. 

Förändringarna gjorde kvinnorna för sig själva och för sina familjer, de ville inte dö 

utan att veta att familjen klarade sig. Kvinnorna i studien av Klaesons, et al. (2011) var 

medvetna om en osäker framtid och dess konsekvenser på det vardagliga livet. 

Kvinnorna var medvetna om att bröstcancern i vissa fall var genetiskt överförbart och 

levde därför med en ständig oro över att deras egna döttrar skulle insjukna (Piot-Zieger, 

et. al 2010).  

 

Kvinnorna upplevde att cancern hade fått dem till att fundera kring livet vilket gjorde att 

de uppskattade relationen till andra på ett bättre sätt. Bröstcancern lärde dem att värdera 

livet högre, de hittade ett nytt sätt att leva på och lärde sig njuta utav stunden (Piot-

Ziegler, et al. 2010; Hill & White 2008). Kvinnorna i en studie av Klaesson, et al. 

(2011) tyckte att man skulle leva livet och umgås med de människor man uppskattar. De 

som överlevt bröstcancern såg det som en erfarenhet och kände engagemang i att stötta 

andra kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer (Hill & White 2008; Nissen, et al. 

2002). Kvinnorna var tacksamma över att få leva och över att ha genomgått sin 

behandling (Wilmoth, 2001).  

 

Kvinnornas erfarenheter i studien av Bredin (1999) var att det handlar om att lära sig att 

anpassa sig till den nya situationen. De upplevde situationen lättare genom att slappna 

av med hjälp utav den terapeutiska massage de fick. Med hjälp utav massage gick det 

lättare att se på sig själva och ta på sina bröst. Massage gjorde att kvinnorna hade lättare 

för att öppna upp sig och uttrycka underliggande känslor. En kvinna såg massage som 

ett tillfälle till att bli berörd i en period utav sitt liv där hon kände sig motbjudande 

(Bredin, 1999). Kvinnorna erfar det hela som en process att lära sig att leva med 

kroppen efter bröstcancern, detta lärande tog lång tid (Thomas-MacLean, 2004).  

 

Det upplevdes viktigt att så snart som möjligt efter mastektomin återgå till ett normalt 

liv och återvända till arbetet. Kliniska standarder om vad som normalt är mer 

hälsorelaterade och innebär att vara cancerfri eller att ha två bröst i lika storlek. 

Kvinnorna hade alla olika syn på vad som är normalt utseende, några grundade det på 

personliga normer medan andra syftade på samhällets normer. Några kvinnor tyckte att 

de kände sig mindre kvinnliga och att detta krävde eftertanke och förändring i livet. De 

kände att vissa händelser under återhämtningen efter mastektomin stärkte dem i deras 

känsla av kvinnlighet samt deras självförtroende (Denford, et al. 2011). Kvinnorna i 

studien av Klaeson, et al. (2011) kände en rädsla för att deras partner skulle lämna dem 

då de inte hade självförtroende till att tro att de skulle hitta en ny. Studien av Wilmoth 

(2001) belyser önskan kvinnorna hade i att kommande relationer med en partner skulle 
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var mer betydelsefulla samt känslomässiga och inte bara handla om sex. Bröstcancern 

ledde till en personlig utveckling för kvinnorna och de ändrade fokus från materiella 

ting till sig själva (Klaeson, et al. 2011).  

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Det hade varit intressant att genomföra en kvalitativ undersökning med intervjuer av 

kvinnor som genomgått en mastektomi. Detta bedömdes dock inte vara möjligt att 

genomföra då tiden inte skulle räcka till. En litteraturstudie valdes där endast kvalitativa 

artiklar inkluderades. Dessa artiklar valdes framför kvantitativa då de ger en djupare 

förståelse om kvinnors upplevelser (Segesten, 2006) efter mastektomin som var syftet 

med studien. Kvantitativa artiklar kanske skulle inkluderats då det inte fanns många 

kvalitativa som matchade valda inklusionskriterier. Kvantitativa artiklars mål är att 

finna samband och kvantifiera. Med hjälp utav en kvantitativ studie menar Segersten 

(2006) att man genom mätningar och jämförelser kan få fram exakta resultat. 

Kvantitativa artiklar hade kunnat bidra med att exempelvis visa hur vanligt vissa 

företeelser är. Då detta inte var det primära valdes istället kvalitativa artiklar för att 

kunna ge en samlad bild av hur kvinnor kan uppleva sig själva och sin kropp efter 

mastektomi.  

 

Det var ett flertal kvalitativa artiklar som återfanns vid litteratursökningen men som inte 

fanns tillgängliga vid Högskolan i Borås utan bara gick att beställa och köpa via fjärrlån 

och då valdes dessa att inte tas med på grund av tidsbrist. Om dessa hade inkluderats 

hade urvalet blivit större. Dock fanns en risk att ett för stort antal inkluderade studier 

kunde lett till en ytligare analys. Urvalet ansågs ändå vara tillräckligt, och tid och 

pengar behövdes därför inte läggas på fjärrlån. 

 

Artiklarna granskades utifrån Critical Appraisal Skills Programme (CASP, 2002) där de 

två första frågorna ansågs som avgörande för om artiklarna matchade 

inklusionkriterierna eller inte. Utifrån denna modell kan man lättare bedöma kvaliteten 

på artiklarna (Bilaga 1). Med nio stycken artiklar fanns en lagom mängd data till 

resultatet då samtliga studiers resultat ansågs som omfattande och relevant till syftet 

med vår studie. Artiklarna granskades av båda författarna tillsammans för att vi lättare 

skulle kunna diskutera och hjälpa varandra om det var något vi inte förstod. Det var ett 

flertal engelska ord som översattes och förhoppningsvis tolkades rätt. Användande av 

överstrykningspennor var ett effektivt sätt att använda sig utav och gjorde det enkelt att 

gå tillbaka och titta över respektive frågeställning.  

 

Åldersskillnaden mellan kvinnorna i de olika studierna var stor då kvinnorna var mellan 

25 och 77 år gamla. Ett åldersperspektiv i studien kunde gett ett annat resultat när det 

gäller känslor efter en mastektomi. Vår uppfattning är att yngre kvinnor utan egna barn  

upplever mastektomin som mer smärtsam då de oftast är mer sexuellt aktiva och 

kopplar sitt bröst starkt med moderskap, och vid amning har de inte valmöjlighet till att 

byta bröst. 
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Studierna som artiklarna beskriver är genomförda i Storbritannien, Sverige, Australien, 

USA, Schweiz och Kanada. Sjukvården i västvärden skiljer sig från den i andra länder 

och därigenom vet vi inte hur kvinnor som lever i andra kulturer upplever en 

mastektomi. Resultatet anses som trovärdigt och aktuellt då de flesta artiklarna är 

relativt nyskriva då den äldsta är 12 år. Även om mycket händer i utvecklingen på 12 år 

överensstämmer resultatet i samtliga artiklar bra. Sammanlagt har 130 kvinnor 

intervjuats i studierna. Då artiklarna har lästs flera gånger av båda författarna och tolkats 

på samma sätt anser vi studien som tillförlitlig. Författarna har presenterat metoden 

exakt utifrån det tillvägagångssätt de använt sig av och anser därför studien som 

trovärdig. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) refererar till Polit och Beck som 

menar att trovärdigheten i en studie bland annat har betydelse för hur överförbart 

resultatet är. Med detta menas hur resultatet kan överföras till andra enskilda situationer. 

Vi anser vår studie som trovärdig och då också överförbar till verksamheten.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet är att beskriva kvinnors upplevelser och erfarenheter efter att ha genomgått en 

mastektomi. Både kroppen och sexualiteten upplevdes som förändrad. De upplevde en 

hotad identitet och kände ett behov av både professionellt stöd samt från familj och 

vänner. Mastektomin innebar också att kvinnorna fick anpassa sig till en ny vardag. 

 

Efter mastektomin upplevdes en förändrad kropp och hotad integritet (Piot-Ziegler, et 

al. 2010). Wiklund (2003) menar att en förändrad subjektiv kropp ger en ändrad 

kroppsuppfattning. Kvinnorna såg sig själva som onormala och upplevde känsla av 

asymmetri genom att leva med bara ett bröst. Efter mastektomi kände kvinnorna sig 

stympade och hade svårt för att känna sig hela. Det framgår i studien att mastektomi 

med en förändrad kroppsuppfattning till följd ligger till grund för de känslor som 

uppstår, man får en annan bild av sig själv. Den kropp de levt i och med hela livet var 

inte längre densamma och kvinnor som alltid levt ett hälsosamt liv upplevde att kroppen 

svek dem (Piot-Ziegler, et al. 2010). I dagens samhälle finns speglar i många utrymmen, 

exempelvis i hissar, i korridorer och i överflöd i butiker vilket vi tror leder till att 

kvinnorna ständigt påminns om den förändrade kroppen. Upplevelsen av kroppen som 

stympad styrker kvinnorna i studien av Remmers, Holtgräwe och Pinkerts (2010) och de 

upplevde också dem smärtsamt att titta på den tomma plats där bröstet suttit. Som 

sjuksköterska innebär detta att det är viktig att ge både muntlig och skriftlig information 

om mastektomins konsekvenser på kroppen. Sjuksköterskor bör efter mastektomin 

informera om vad det finns för alternativ till att försöka återfå asymmetri genom en 

bröstprotes. Här kan sjuksköterskan vägleda kvinnan genom att ge praktiska råd. 

 

Identiteten hotades när kvinnorna förlorade ett bröst (Piot Ziegler, et al. 2010). Wiklund 

(2003) menar att kroppen inte bara är grund för upplevelser utan också för identiteten. 

Genom hotad identitet förändrades livsvärlden för kvinnorna som Wiklund (2003) 

menar är den verklighet vi erfar med hjälp utav vår kropp. Mastektomin ledde till en 

förlust utav kvinnlighet. Kvinnorna hade alltid sett bröstet som en symbol för 

moderskap och sexualitet och i samband med mastektomin försvagades denna 

upplevelse. I vår studie framkom det att kvinnorna förändrades i deras sexualitet, de 

kände en minskad sexlust vilket ledde till att de uppskattade nära beröring och insåg att 

en relation innebar mycket mer än bara sex (Klaeson, et al. 2011; Wilmoth, 2001). Den 
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sexuella rollen tror vi har olika betydelse för vilken ålder man är i samt om man har 

egna barn eller inte. Har man inga egna barn men har en längtan efter det tror vi att den 

sexuella rollen är viktigare för de kvinnorna.  

 

Samhällets definition av en kvinna är att ha två stycken bröst vilket gjorde att kvinnorna 

upplevde brist på empati från samhället som sårade dem (Denford, et al. 2011). Vi anser 

att om samhället får mer information om bröstcancer kan det bli lättare för kvinnorna att 

tala om sin sjukdom och visa sig inför andra. Om samhället inte hade haft en stark bild 

utav en idealkvinna hade kvinnorna kanske inte känt sig lika onormala. Kvinnorna ville 

återfå en känsla av kvinnlighet vilket gör det svårare med tanke på samhällets idealbild 

av kvinnan.  Trots att kvinnorna blivit friskförklarade tror vi att sjukdomen ständigt är 

påminnande med tanke på vilka spår den lämnat. Vår studie visar att kvinnorna kände 

sig obekväma i kläder då de inte längre satt som de brukade (Wilmoth, 2001). 

Kvinnorna tyckte att bröstcancern hotade deras existens och de lärde sig att prioritera de 

värdefulla och betydande sakerna i livet. Vår studie visar att kvinnorna njöt mer av livet 

på grund av att de varit så nära att mista det (Elmir, et al. 2010; Nissen, et al. 2002).   

Piot-Zieglers, et al. (2010) studie visade att kvinnorna var rädda för att deras döttrar 

skulle insjukna i bröstcancern då de var medvetna om ärftligheten. På grund av risken 

för att återinsjukna gjorde kvinnorna förändringar i sitt liv med förmån för familjen. 

Upplevelsen av att bröstet är starkt förknippat med kvinnlighet visar även studien av 

Remmers, et al. (2010) som också bekräftar att mastektomin hotade kvinnornas identitet 

vilket medförde en stor sorg. Som sjuksköterska bör man tänka på att involvera familjen 

i ett tidigt stadium och informera dem om sjukdomen. Informera kvinnans partner om 

att det inte är farligt med beröring och intima relationer. Då kvinnorna upplever 

minskad känsla av kvinnlighet är det som sjuksköterska viktigt att ge uppmuntran och 

stärka kvinnans självbild. Då kvinnorna utåt sett vill se normala ut igen bör 

sjuksköterskan återigen informera om valen till rekonstruktion eller protes. När 

existentiella tankar väcks hos kvinnorna bör sjuksköterskan vara lyhörd inför dessa och 

eventuellt involvera andra yrkeskategorier om det behövs eller om önskemål 

framkommer. 

 

Stödet under hela sjukdomsprocessen var betydelsefullt, både det professionella stödet 

samt från kvinnornas familj. Det stöd kvinnorna fått under sjukdomstiden var positivt 

för återhämtningen. I vårt resultat framgår det att kvinnorna fick stöd från 

sjuksköterskan som blev grund till god kommunikation och vårdrelation (Wilmoth, 

2001). I en god vårdrelation kan kvinnorna känna sig bekväma med att uttrycka sina 

behov och problem (Wiklund, 2003). Vår studie visar på hur viktigt det är att 

sjuksköterskan tar sig tid då behovet av stöd är stort.  Kvinnorna i Piot-Ziegler, et al. 

(2010) beskrev hur viktigt det var att familjen redan från börjar var delaktig i 

sjukdomsprocessen. I vårt resultat framgår det att kvinnorna som behandlats för 

bröstcancer ville engagera sig och delge sina erfarenheter till nydiagnostiserade kvinnor 

(Hill & White, 2008). Dessa erfarenheter som kvinnorna vill delge till 

nydiagnostiserade kvinnor anser vi som positivt då kvinnorna i studien av Cowan och 

Kahn (2005) tyckte att detta stöd var betydelsefullt. För vården innebär detta en stor 

hjälp, de resurser och stödgrupper som sjukvården hade behövt ägna åt kvinnorna 

ersätts med kvinnor som har egna erfarenheter av behandlingen som de 

nydiagnostiserade kvinnorna ska genomgå.  
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Hill och White (2008) och Klaeson, et al. (2011) beskriver sjuksköterskan som 

samordnare i det professionella vårdteamet. I detta vårdteam kan en massör ingå som 

enligt Bredin (1999) hjälper kvinnorna att få en bättre självkänsla via beröring och 

underlätta återhämtningen. Kvinnorna i studien av Remmers, et al. (2010) bekräftar att 

sjuksköterskans tillgängliga tid är viktig då de ser den som en chans till att ställa frågor 

till henne. Kvinnorna i studien av Coward och Kahns (2005) styrker vårt resultat genom 

att även de tyckte att behovet av stöd uppfylldes utav vänner, familj och 

sjukvårdspersonal. Almås och Myklebust SØrensen (2002) menar att anhöriga till 

kvinnor med bröstcancer kan ha svårt att vara det stöd kvinnorna behöver för att de 

själva är rädda för sjukdomen, men i vår studie framgår det dock tydligt att det största 

stödet kom ifrån familjen. Genom att anhöriga är tidigt delaktiga i sjukdomsförloppet 

tror vi att de ger ett bättre stöd till kvinnorna, man är då inte ensam om att få ta del utav 

informationen. Socialstyrelsen (2005) menar att delaktighet i vården skapas genom 

samtal med kvinnorna och deras partner där tillfälle till vägledning och stöd ges. Vi tror 

att familjen är det bästa stödet då man som kvinna kan vara sig själv och känna sig 

bekväm i relationen. Detta innebär att sjuksköterskan bör ge möjlighet och tid åt 

kvinnorna till att uttrycka sina känslor och funderingar. Socialstyrelsen (2005) 

poängterar vikten av att sjuksköterskan ser på kvinnan med en helhetssyn vilket bland 

annat innebär att lyssna till kvinnans och hennes familjs önskemål och föra de vidare. 

Precis som vår studie visar menar Socialstyrelsen (2005) att sjuksköterskan bör fungera 

som en samordnare mellan andra yrkeskategorier för att göra det bästa för kvinnorna.  

 

I en kommande studie kan ett åldersperspektiv användas för att belysa skillnader i 

känslor. För att få en bredare syn på hur livsvärlden påverkas i samband med 

mastektomi kan man i kommande studie också inkludera artiklar som visar på andra 

kroppsliga biverkningar till följd av behandling så som håravfall och menopaus. 

 

 

SLUTSATSER 

Kvinnorna upplevde en förändrad kropp och ändrad sexualitet vilket ledde till att 

identiteten hotades. De upplevde behov av både professionellt stöd samt från familj och 

vänner. Mastektomin innebar att kvinnorna fick anpassa sig till en ny vardag. 

 

I samband med mastektomi rasar kvinnans livsvärld samman bland annat genom 

vanställd kroppsuppfattning men genom stöd från vårdpersonal, familj och vänner kan 

en ny tillvaro byggas upp. Då det tydligt framgår att stöd från familjen är viktigt för 

kvinnorna anser vi att sjuksköterskan bör ge information och professionellt stöd både 

till kvinnan och hennes närstående. Genom att sjuksköterskan ger stöd till kvinnornas 

närstående ges dem kraft i att sin tur vara ett bättre stöd åt kvinnorna. Då 

sjukhusvistelsen oftast är relativt kort och behovet av omvårdnad kvarstod hos 

kvinnorna efter utskrivning kan uppföljning inte nog poängteras. Då kvinnorna tvingas 

till att anpassa sig till en ny vardag bör sjuksköterskor ge relevant information och 

arbeta med uppföljning för att kvinnorna lättare kan återgå till en vardag. Vi menar att 

det annars är lätt för kvinnorna att drabbas av chock i hemmet när det gått en tid och de 

insett mastektomins konsekvenser.  
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Bilaga 1 

 
Sammanfattning av inkluderade artiklar 

 
 Perspektiv: Problem och syfte: Metod: Resultat: Kvalité: 

Titel: Mastectomy, 

body image and 

therapeutic 

massage: a 

qualitative study of 

women´s 

experience. 

Författare: 

Bredin, M. 

Tidsskrift: 

Journal of 

Advanced Nursing 

Årtal: 

1999 

Land: 

Storbritannien 

Kvalitativ 

studie. 
Problem: 

Trots mycket litteratur 

om effekterna av att 

förlora ett bröst av 

kvinnans 

kroppsuppfattning, 

sexuella och 

psykologiska 

förändringar har det 

varit få studier om 

kvinnans enskilda 

synpunkt och i ord hur 

hon upplever sin 

förändrade kropp.  

 

Syfte: 

Beskriva kvinnors 

upplevelser av 

kroppsuppfattning 

efter att ha förlorat ett 

bröst.  

Tre kvinnor 

mellan 25-65 år 

som genomgått 

mastektomi 

deltog.  Två 

semi-

strukturerade 

intervjuer 

gjordes före 

och efter den 

terapeutiska 

massagen, 

dessa bandades 

och 

transkriberades 

och 

analyserades 

enligt Guba 

och Lincolns 

(1985) metod 

för forskning. 

Fyra kategorier 

framkom: 

kvinnors 

erfarenheter av 

sina förändrade 

kroppar, effekten 

av att förlora ett 

bröst på sig själv, 

effekten av att 

förlora ett bröst på 

sin sociala 

identitet och 

erfarenheter av 

massage. 

Förändrad 

kroppsuppfattning, 

kvinnorna 

upplevde att det 

vara lättare att se 

på sig själv med 

kläder på. 

 

 

Granskad enligt CASP (2002). Hög 

kvalité. Tydligt problem, syfte. 

Mycket välbeskriven metod. Etiskt 

godkännande. Resultat hänger ihop 

med studiens syfte och 

utgångspunkter.  
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Titel: 

Understanding 

normality: a 

qualitative analysis 

of breast cancer 

patients concepts 

of normality after 

mastectomy and 

reconstructive 

surgery. 

Författare: 

Denford, S., 

Harcourt, D., 

Rubin, L., & 

Pusic, A. 

Tidsskrift: 

Psycho-Oncology. 

Årtal: 

2010 

Land: 

Storbritannien 

Kvalitativ 

studie. 
Problem: 

Tidigare forskning 

tyder på att patienter 

oftast strävar efter att 

vara ”normal” efter 

mastektomi och 

rekonstruktiv kirurgi, 

men forskning kring 

individuella 

uppfattningar om 

normalitet saknas. 

 

Syfte: 

Att undersöka 

begreppet normalitet i 

ett antal bröstcancer 

patienter som är 

berättigade till 

rekonstruktiv kirurgi 

efter mastektomi. 

Totalt 35 semi 

strukturerade 

intervjuer 

gjordes på 

kvinnor med en 

primär diagnos 

av bröstcancer 

som har eller 

ska genomgå 

rekonstruktiv 

kirurgi som 

sedan 

analyserades 

med tematisk 

analys enligt 

Braun och 

Clark som 

används för att 

utforska nya 

mönster inom 

kvalitativ data. 

Intervjuerna 

spelades in och 

transkriverades 

ordagrant. 

 

 

 

 

 

Fyra huvudteman 

framkom ur datan: 

kvinnor kopplade 

till att se normal ut 

(utseende), att 

kunna uppfylla 

vardagliga 

aktiviteter 

(beteende), 

anpassa sig till ett 

nytt normalt 

(återuppbyggnad 

av normalitet) och 

inte vara sjuka 

(hälsa). 

Granskad enligt CASP (2002). 

Medelhög kvalité. Välbeskriven 

problemformulering, omfattande 

resultat. Beskrivning av deltagare 

kunde varit bättre. 



 

 

 19 

Titel: 

Against all odds: 

Australian 

women´s 

experiences of 

recovery from 

breast cancer 

Författare: 

Elmir, R., Jackson, 

D., Beale, B., & 

Schmied, V. 

Tidsskrift: 

Journal of clinical 

nursing. 

Årtal: 

2010 

Land: 

Australien 

 

Kvalitativ 

studie. 
Problem: 

Trots mycket litteratur 

om effekterna av 

bröstcancer och om att 

förlora ett bröst på 

äldre kvinnor över 50 

år, har färre studier 

genomförts särskilt 

med kvinnor som är 

yngre än 50 år som 

fokuserar på 

återhämtningen från 

bröstcancer och dess 

bröstkirurgi.  

 

Syfte: 

Att få insikt i unga 

kvinnors upplevelser 

av återhämtning från 

bröstcancer relaterad 

bröstkirurgi och bidra 

till kunskapsbasen för 

kliniker som arbetar i 

detta område. 

 

 

 

 

 

 

Fyra kvinnor i 

åldrarna 31-48 

år deltog. 

Semi- 

strukturerade 

intervjuer 

gjordes, dessa 

bandades, 

transkriberades 

och 

analyserades 

tematiskt enligt 

Van Manen 

(1990).  

Mastektomi 

betydde en 

livsförändring 

med 

känslomässiga och 

sociala samt 

fysiska 

konsekvenser för 

dessa kvinnor. 

Fyra huvudteman 

framkom: det 

berör mig, att bli 

överväldigad, att 

leva med rädsla 

och osäkerhet och 

hitta styrka inom. 

Granskad enligt CASP (2002). Hög 

kvalité. Tydligt problem, syfte och 

metod. Deltagare beskrivs noggrant. 

Etiskt godkännande.  
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Titel: 

Exploring 

women´s 

experiences of 

TRAM flap breast 

reconstrunstruction 

after mastectomy 

for breast cancer.  

Författare: 

Hill, O., & White, 

K. 

Tidsskrift: 

Oncology nursing 

forum 

Årtal: 

2008 

Land: 

Australien 

Kvalitativ 

studie 
Problem: 

Lite forskning har 

fokuserats på 

rekonstruktion, och 

ingen forskning finns 

om TRAM 

återbyggnad av flik 

bröst. 

 

Syfte: 

Utforska och beskriva 

kvinnors upplevelser 

av en TRAM flik bröst 

rekonstruktion efter 

mastektomi tillföljd av 

bröstcancer. 

Deltagarna var 

10 kvinnor i 

som var i ålder 

mellan 39-59 år 

och har 

genomgått 

TRAM flik 

bröst 

rekonstruktion. 

Semi 

strukturerade 

intervjuer 

gjordes som 

spelades in och 

transkriberades, 

och 

analyserades 

med tematisk 

metod.    

Tre teman 

framkom, frågor 

kring att förlora ett 

bröst, att anpassa 

sig till en 

förändrad 

kroppsuppfattning 

och omdefiniera 

normalitet. 

Granskad enligt CASP (2002). Hög 

kvalité. Tydligt problem, syfte och 

metod. Etisk godkännande. 

Metoden och begränsningar 

diskuteras. 

 

Titel: 

To feel like an 

outsider: focus 

group discussions 

regarding the 

influence on 

sexuality caused 

by breast cancer 

treatment. 

Författare: 

Klaeson, K., 

Kvalitativ 

studie. 
Problem: 

Efterdyningarna av 

bröstcancer 

behandling, särskilt 

sexuella biverkningar, 

verkar vara en 

eftertraktad fråga i vårt 

utvecklade samhälle.  

Syfte: 

Att undersöka hur 

medålders kvinnor 

Tre grupper 

med totalt 12 

kvinnor mellan 

39-54 år 

intervjuades, 

dessa spelades 

in och 

transkriberades 

ordagrant. 

Diskussionerna 

analyserades 

Kvinnorna 

upplevde sina 

kroppar på ett helt 

nytt främmande 

sätt, vilket 

påverkade deras 

känsla av sin 

sexualitet och 

kvinnliga roll. Den 

kvinnliga rollen 

blev diffus och 

Granskad enligt CASP (2002). Hög 

kvalité. Välbeskrivet problem, syfte 

och metod. Utgångspunkter finns 

beskrivna. Tydligt resultat. 
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Sandell, K., & 

Berterö, C.M. 

Tidsskrift: 

European journal 

of cancer care. 

Årtal: 

2011 

Land: 

Sverige 

som behandlats för en 

bröst cancer upplevde 

sin sexuella identitet 

kopplad till 

gemenskapens normer 

och värderingar i 

samhället som helhet. 

med kvalitativ 

innehålls 

analys enligt 

Graneheim och 

Lundman 

(2004) samt 

Hsieh och 

Shannon 

(2005).   

uttrycktes på olika 

sätt i fyra 

subteman: att 

känna sig 

annorlunda, 

oregerliga 

kroppen, erotiken 

är inte vad den 

brukade vara och 

att omvärdera. 

Dessa teman 

framkom ur 

huvudtemat: att 

känna sig utanför. 

Titel: 

Quality of life 

after 

postmastectomy 

breast 

reconstruction.  

Författare: 
Nissen, M.J., 

Swenson, K.K., & 

Kind, E.A. 

Tidsskrift: 

Oncology nursing 

Årtal: 

2002 

Land: 

USA 

Kvalitativ 

studie 
Problem: 

 

 

Syfte: 

Utforska kvinnors 

förväntningar om bröst 

rekonstruktion och de 

faktorer som påverkar 

deras livskvalitet efter 

rekonstruktionen.  

17 kvinnor i 

åldrarna 40-65 

år deltog. Semi 

strukturerade 

intervjuer 

gjordes dessa 

bandades och 

transkriberades 

ordagrant.  

Trots att 

kvinnorna kände 

sig välinformerade 

om operationen 

önskade de 

ytterligare 

information. 

Kvinnorna känner 

sig efter 

rekonstruktionen 

bekvämare att 

bära kläder. 

Granskad enligt CASP (2002). 

Medelhög kvalité. Tydligt syfte. 

Mycket bra metod och 

utgångspunkter.Problemformulering 

saknas.  
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Titel: 

Mastectomy, body 

deconstruction, 

and impact on 

identity: a 

qualitative study. 

Författare: 

Piot-Ziegler, C., 

Sassi, M.L., 

Raffoul, W., & 

Delaloye, J.F. 

Tidsskrift: 

Brittish journal of 

health psychology. 

Årtal: 

2010 

Land: 

Schweiz 

Kvalitativ 

studie. 
Problem: 

Mastektomi kan vara 

ett livräddande 

kirurgiskt ingrepp, 

men dess multipla 

effekter på kvinnans 

upplevelser av sin 

kropp och identitet har 

ännu inte utforskats 

noggrant.  

Syfte: 

Förstå konsekvenser 

av en mastektomi på 

en kvinnans 

kroppslighet och 

identitet. 

19 kvinnor 

mellan ålder 

37-62 år som 

genomgått 

mastektomi 

deltog. Semi 

strukturerade 

intervjuer 

gjordes. Dessa 

analyserades 

med tematisk 

analys. 

Mastektomi 

framkallade en 

smärtsam 

upplevelse då 

kroppen 

förändrades. Fem 

huvudteman 

hittades: sjukdom 

och mastektomi, 

utmaning för 

kvinnans identitet, 

förhållandet till 

andra, identitets 

utmaning och 

omvärdera 

existentiella 

prioriteringar och 

omplacera ens 

identitet. 

 Dessa teman 

delades in i nio 

kategorier som i 

sin tur delades in i 

fem subkategorier. 

 

 

 

 

 

 

Granskad enligt CASP (2002). Hög 

kvalité. Välbeskrivet problem, syfte 

och metod. Etiskt godkännande. 

Mycket tydligt och bra resultat. 
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Titel: 

Beyond 

dichotomies of 

health and illness: 

life after breast 

cancer. 

Författare: 

Thomas- 

MacLean, R. 

Tidsskrift: 

Nursing inquiry 

Årtal: 

2005 

Land: 

Kanada 

Kvalitativ 

studie 
Problem: 

Mycket forskning har 

genomförts om 

bröstcancer, men få 

forskare har undersökt 

kvinnors upplevelser 

av livet efter 

bröstcancer med hjälp 

av feministiska och 

fenomenologiska 

metoder. 

 

Syfte: 

Är att undersöka 

kvinnors erfarenheter 

av den förändrade 

kroppen. 

12 kvinnor som 

genomgått 

mastektomi och 

var i åldrarna 

42-77 år 

intervjuades två 

gånger. 

Intervjuerna 

spelades in, 

transkriberades 

ordagrant och 

analyserades 

enligt Van 

Manen (1990). 

Tre viktiga teman 

identifierades: hur 

det känns 

tillexempel 

känslan av att 

förlora ett bröst 

och hantera 

utseendet 

tillexempel att 

bära en protes och 

behandlingar utan 

slut. Resultatet 

visar att kvinnor 

med bröstcancer 

är en blandad 

grupp och att 

överlevnaden 

innebär en 

dynamisk livslång 

process, vilket 

tyder på att hälso- 

och sjukvårds 

personal kan spela 

en viktig roll för 

vårdandet. 

 

 

 

 

 

Granskad enligt CASP (2002). Hög 

kvalité. Välbeskrivet problem och 

syfte. Mycket tydlig metod. Etiskt 

godkännande. Tydligt och 

omfattande resultat.  
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Titel: 

The aftermath of 

breast cancer: an 

altered sexual self.  

Författare: 

Wilmoth, M. 

Tidsskrift: 

Cancer nursing. 

Årtal: 

2001 

Land: 

USA 

Kvalitativ 

studie. 
Problem: 

Det som saknas i 

litteraturen är 

beskrivningar av de 

effekter som 

bröstcancer behandling 

har på sexualitet i 

termer av kvinnans 

erfarenheter och 

uppfattningar. 

 

Syfte: 

Beskriva aspekter av 

sexualitet, som var 

viktigt för kvinnor 

efter 

bröstcancerbehandling. 

18 kvinnor i 

åldrarna 25- 68 

år intervjuades, 

bandades och 

transkriberades 

för analys.  

Två 

huvudkategorier 

framkom: förluster 

och påverkbara 

delar. Kategorin 

förluster delades 

in i fyra 

underkategorier: 

saknade delar, 

förlust av 

blödning-bli 

gammal, förlust av 

sexuella känslor 

och förlust av 

kvinnlighet. 

Påverkbara delar 

handlade om 

relationer och 

information om 

kontroll samt 

förmågan att 

acceptera att 

kvinnan har 

förändrats 

sexuellt. 

Granskad enligt CASP (2002). Hög 

kvalité. Välbeskrivet problem, syfte 

och metod. Tydligt och 

sammanhängande resultat. 

 

 


