
EXAMENSARBETE  -  KANDIDATNIVÅ 

 

 I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD 

VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 

2009:73  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Att leva med ett rekonstruerat bröst 
 

 

 

 

 

 

Eileen Derakhshani  

Sahar Takbiri 
 

 

 

 
 

 



 

Uppsatsens titel: Att leva med ett rekonstruerat bröst 

 

Författare: Eileen Derakhshani, Sahar Takbiri 

 

Ämne: Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad 

 

Nivå och poäng: Kandidatnivå, 15 högskolepoäng 

 

Kurs: SSK 28 

 

Handledare:  

 

Camilla Eskilsson  

 

Examinator:  Lotta Englund 

  

 

Sammanfattning    

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnan, varje år drabbas ca 7000 

kvinnor av bröstcancer. Den vanligaste behandlingsmetoden vid bröstcancer idag är 

kirurgi. Kvinnans kroppsuppfattning förändras efter behandlingen eftersom det finns 

både ett ärr kvar i själen och på kroppen som alltid påminner om diagnosen bröstcancer. 

De kvinnor som genomgår en mastektomi har en möjlighet till en plastikkirurgisk 

bröstrekonstruktion.  Tidigare forskning visar att en bröstrekonstruktion kan hjälpa 

dessa kvinnor att få ett ökad självförtroende och välbefinnande. Sjuksköterskor har ett 

ansvar att uppmärksamma patientens behov efter en bröstrekonstruktion och har en 

viktig roll genom att stödja, informera och öka deras livskvalitet vid 

återhämtningsprocessen efter operation. Det är därför viktigt att se hur dessa kvinnor 

upplever tiden efter en bröstrekonstruktion för att kunna se vad kvinnorna är missnöjda 

med för att på så sätt förbättra deras upplevelser. Syftet med denna studie var att 

beskriva kvinnors upplevelser av att ha genomgått en bröstrekonstruktion efter en 

mastektomi i samband med bröstcancer. Artiklarna har sökts i databaserna Cinahl, 

Academic Search Premier och PsycInfo. Nio kvalitativa artiklar valdes för att beskriva 

kvinnors upplevelser efter en bröstrekonstruktion. I analysen av artiklarna har Granskär 

& Höglund-Nielsens (2008) modell för innehållsanalys använts som bas för detta 

arbete. Resultatet presenteras i form av fyra teman: Livet får en bättre kvalité, Hur det 

ser ut spelar roll, Stöd från familj och vänner är viktigt, Informationen påverkade hur 

det gick. I resultatet framkom det att de flesta kvinnorna var nöjda med 

bröstrekonstruktionen och det kosmetiska resultatet. Detta bidrog till att kvinnorna fick 

bättre livskvalitet och därmed bättre kroppsuppfattning. En stor anledning till missnöje 

var brist på information. För att kvinnorna skall kunna ta ett bra och rätt beslut är det 

viktigt att kvinnorna har fått all information som behövs inför en operation. Det är 

viktigt att veta vad ingreppet kommer att innebära och dess konsekvenser eftersom det 

kan påverka kvinnans förväntningar av bröstrekonstruktionen. Vad än dessa kvinnor 

väljer att göra är det vårt jobb som sjuksköterskor att stödja deras beslut och se till att de 

är välinformerade om operationen. 

 

Nyckelord: Bröstrekonstruktion, livskvalitet, kroppsuppfattning, information 
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INLEDNING 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige. Antalet fall av 

bröstcancer ökar och ungefär var tionde kvinna kommer att drabbas av bröstcancer 

någon gång i livet. Kvinnor som opererat bort det ena eller båda brösten har idag en 

möjlighet till en bröstrekonstruktion.  

 

Vi kommer säkerligen att möta någon i framtiden som kommer att drabbas av 

bröstcancer, antingen någon i familjen, närstående eller vänner. Men framför allt 

kommer vi att möta dessa kvinnor i vårt framtida yrke som sjuksköterskor. Vi har valt 

att inrikta oss på upplevelsen av rekonstruktionen eftersom vi vill se vilken inverkan det 

kan ha på kvinnans liv. Kan det hjälpa kvinnorna att kunna gå vidare trots sin 

bröstcancer och förlust av bröstet? Vi hoppas att med kunskap om detta kunna få en 

ökad kunskap om hur dessa kvinnor upplever tiden efter rekonstruktionen för att kunna 

möta och stödja dem på bästa sätt. 

 

BAKGRUND 

Bröstcancer 
 

Varje år drabbas ca 7000 kvinnor av bröstcancer, vilket innebär att ca 15-20 kvinnor 

insjuknar i bröstcancer varje dag i Sverige (Cancerfonden, 2008). Bröstcancer är den 

vanligaste cancerformen hos kvinnan, och varje år förlorar ca 1500 kvinnor kampen mot 

sjukdomen (Almås, 2002). Bröstcancer drabbar först och främst medelålders och äldre 

kvinnor, drygt hälften är över 60 år när de får diagnosen och mindre än fem procent är 

under 40 år. Män kan också drabbas av bröstcancer även om det är ovanligt, drygt 40 

män får diagnosen varje år. Bröstcancer är vanligast i Nordamerika, Europa, Australien 

och södra delen av Sydamerika men ganska ovanlig i Asien och Afrika. Studier av de 

geografiska skillnaderna visar att ärftliga faktorer som livsstilen påverkar risken för 

bröstcancer (Socialstyrelsen, 2005).  
 

Prognosen vid bröstcancer beror oftast på i vilket stadium tumören befinner sig i och 

hur elakartade cancercellerna är. Ju tidigare tumören upptäcks desto bättre prognos. 

Chansen att kunna bli botad från bröstcancer har ökat de senaste årtiondena och beror på 

att allt fler fall av bröstcancer upptäcks i tidiga stadier samt att behandlingsmetoderna 

har blivit bättre med åren (Cancerfonden, 2008).  Tack vare detta botas allt fler kvinnor 

idag även om antalet fall av bröstcancer fortsätter att öka. Detta har lett till att ca 80 000 

kvinnor i Sverige idag lever med diagnosen bröstcancer, vilket är fler än någonsin 

tidigare (Bergh et al., 2007).  

 

Att få diagnosen bröstcancer 
 

Att få beskedet att man har fått bröstcancer som kvinna är en påfrestande livshändelse 

oavsett om man är förberedd eller inte. Detta innebär att kvinnan tvingas anpassa sig till 

en ny situation som för de flesta leder till ett inre kaos, som kan pågå olika länge (Bergh 

et al., 2007). Även om allt fler kvinnor botas från bröstcancer innebär diagnosen för de 

flesta hot om död. De behandlingar som blir aktuella kommer ha följder för kvinnans 
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fortsatta liv. Bearbetning av sjukdomen börjar först när kvinnan fått besked om allvaret 

i situationen och vilken behandlingsmetod som kommer att bli aktuell. Denna tid är 

oftast en mycket påfrestande period då kvinnan lever i en osäkerhet om vad sjukdomen 

innebär och hur den kommer att påverka hennes liv (Ibid.). Detta kan orsaka ett lidande 

för kvinnan då hon inte vet hur hon ska handskas med sjukdomen. Enligt Wiklund 

(2003) handlar inte lidande bara om observerbara symtom utan också om en inre 

process varje människa går igenom. Lidandet berör hela människan och upplevelsen av 

sig själv i världen. Att få diagnosen bröstcancer innebär ett lidande som kan beskrivas 

som en förlust av sig själv som en hel människa. Detta kan innebära att kvinnan 

upplever att hon inte kan leva upp till sina egna förväntningar, som en följd av sitt sätt 

att vara, av sjukdom eller kroppsskada (Ibid.).  
 

Orsak och behandling 
 

Faktorer som ökar risken för bröstcancer kan vara tidig menstruationsdebut, vilket gör 

att det kvinnliga könshormonet, östrogen, ökar i kroppen (Järhult & Offenbartl, 2006). 

Användning av p- piller ökar risken av samma anledning. Två kända orsaker till 

bröstcancer är arvsanlag och joniserande strålning. Även övervikt och mammografiskt 

täta bröst kan påverka, bröstens täthet minskar med åldern och om mammografiskt täta 

bröst kvarstår in i klimakteriet, är det ett tecken på en ökad bröstcancerrisk (Berg et al., 

2007).  

 

Den vanligaste behandlingsmetoden vid bröstcancer är kirurgi, och idag 

standardbehandligen för ca 90 procent av bröstcancerpatienterna (Almås, 2002). Om 

cancern sprider sig till andra organ blir behandlingen palliativ, genom antingen 

strålbehandling, cytostatika eller smärtlindrande läkemedel. De två operationsmetoder 

som används är bröstbevarande kirurgi eller avlägsnande av hela bröstet. De kvinnor 

som har en tumör som är mindre än 3-4 cm kan erbjudas bröstbevarande kirurgi, som 

innebär att endast den delen av bröstet där tumören sitter tas bort (Bergh et al., 2007). 

Om tumören är stor och spridd till flera delar av bröstet brukar en mastektomi utföras. 

En mastektomi innebär att hela bröstvävnaden inklusive bröstvårta och vårtgård tas bort 

(Bergh et al, 2007). Mastektomi kan användas även i förebyggande syfte för de kvinnor 

som har en hög risk att utveckla bröstcancer och de kvinnor som har hög förekomst av 

bröstcancerfall i familjen. Att i förebyggande syfte operera bort de ena eller båda 

brösten har visat sig att kunna minska risken för bröstcancer med minst 90 procent.  Om 

kvinnan måste operera bort hela bröstet är det viktigt att kvinnan får noggrann 

information om ingreppet och hur det skall gå till och vad som händer efteråt samt 

information om eventuell bröstrekonstruktion. Det är viktigt att kvinnan får betänketid, 

möjligheten att ställa frågor och får tid för egen reflektion och förnyade samtal med 

läkaren innan hon tar ställning till ingreppet. Det är viktigt att kvinnan känner sig 

delaktig i sin vård för att kunna må så bra som möjligt och vara nöjd och bestämd med 

de beslut hon tar (Bergh et al., 2007). Enligt Bergh et al. (2007) är en viktig faktor för 

kvinnans livskvalitet och kroppsuppfattning att hennes egna önskemål beaktas vid 

beslutet om operationsmetod. En studie gjord av Engel, Kerr, Hölzel, Sauer och 

Schlesinger-Raab (2004) där kvinnors livskvalitet undersöktes beroende på om de 

genomgått bröstbevarande kirurgi eller en mastektomi visade att de som genomgick 

bröstvarande kirurgi hade en bättre livskvalitet och upplevde välbefinnande trots sin 
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bröstcancer. De som hade genomgått en mastektomi hade en sämre livskvalitet, sämre 

självförtroende och mådde sämre psykiskt. Detta kan vara en anledning till varför vissa 

kvinnor som genomgått en mastektomi väljer att göra en bröstrekonstruktion. 

Möjlighet till bröstprotes samt bröstrekonstruktion 

Alla kvinnor som har blivit bröstcanceropererade har rätt till att få bröstproteser 

kostnadsfritt. När den opererade kvinnan börjar titta på proteser är det viktigt att hon tar 

lång och god tid på sig och testar olika typer, så att hon kan komma fram till vad hon 

kan känna sig tillfredställs med (Almås, 2002). Idag är det även möjligt att få en 

kostnadsfri plastikkirurgisk rekonstruktion av bröstet för dem som har fått antingen det 

ena eller båda brösten bortopererade. En rekonstruktion innebär att ett nytt bröst byggs 

upp på kirurgisk väg med antingen proteser, vävnad från patienten eller med en 

kombination av dessa båda tekniker. Operationsmetoden anpassas alltid efter 

förhållanden som genomgången strålbehandling, patientens kroppskonstruktion, 

medicinska skäl och kvinnans egna önskemål ( Bergh et al., 2007).  En 

bröstrekonstruktion kan göras omedelbart efter en mastektomi, vilket innebär att bröstet 

återskapas med en protes vid första operationstillfället. Vid en omedelbar rekonstruktion 

kan större delen av huden som omger bröstkörteln sparas, vilket ger ett bättre 

kosmetiskt resultat. Ett permanent implantat passar kvinnor med små bröst och kvinnor 

med stora bröst kan på detta sätt välja att förminska dem. Detta implantat kallas för 

expanderimplantat och är påfyllningsbart och fylls successivt på med hjälp av en ventil 

där protesen fylls på. Detta är en säker metod som minskar risken för lokala återfall. Om 

kvinnan tidigare har strålbehandlas genomförs ingen omedelbar rekonstruktion eftersom 

det ökar risken för ett dåligt kosmetiskt resultat, smärta och att det ökar risken för 

infektioner. Vid en sen rekonstruktion används kvinnans egen bröstvävnad, vävnad från 

andra ställen på kroppen s.k. lambåer, och/eller proteser. För att rekonstruera bröstvårta 

och vårtgård kan en bit av det andra bröstets bröstvårta användas eller en lokal lambå. 

Denna metod används först och främst på patienter med vävnadsbrist efter mastektomin 

och för de patienter som har strålbehandlats och har därmed sämre kvalitet på hud i 

detta område. När kroppsegen vävnad används tas vävnad från buken. Nackdelen med 

detta ingrepp är att det ger ett långt ärr över hela buken och operationen är dessutom 

mer komplicerad (Bergh et al., 2007). 

 

Förändrad kroppsuppfattning och livsvärld efter förlust av bröstet 

 
Det kan ta tid att acceptera sig själv på nytt och att acceptera det faktum att man har haft 

cancer. Ett bröst är inte bara en symbol för kvinnlighet utan även mycket viktig del av 

känslolivet. Kvinnans kroppsuppfattning förändras efter behandlingen eftersom det 

finns både ett ärr kvar i själen och på kroppen som alltid påminner om diagnosen 

bröstcancer (Almås, 2002). Enligt Wiklund (2003) är kroppen bärare av en människas 

livshistoria, mening och självbild. Genom våra sinnen, det som vi med kroppen ser, hör 

och känner skapar vi oss en bild av oss själva och den värld vi lever i. Det innebär att 

när kroppen förändras t.ex. vid sjukdom, förändras även människans upplevelse av sig 

själv, och sin tillgång till världen (Ibid.). I dagens kultur är brösten en viktig del av en 

kvinnas sexualitet, och att mista ett bröst eller båda kan i många fall betyda att kvinnan 

inte längre upplever sig själv som en fullvärdig kvinna. Hur mycket detta påverkar en 

kvinna kan bero på, både personlighetsmässiga och mellanmänskliga orsaker (Almås, 
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2002). Det är viktigt att förstå att människan är en unik varelse. Alla har olika 

erfarenheter med sig i livet vilket gör att man bearbetar sin förlust på olika sätt. När en 

kvinna får en förändrad kroppsuppfattning förändras även hennes livsvärld. Livsvärlden 

är den verkligheten vi lever i och som vi upplever genom våra kroppar. Livsvärlden är 

inte omvärlden eller vår subjektiva föreställning om världen utan är världen som vi 

lever den. Det som varje människa möter i världen av ting, andra människor och 

händelser erfars på ett speciellt och unikt sätt av varje människa i livsvärlden (Wiklund, 

2003). En möjlighet till bröstrekonstruktion kan för kvinnan innebära att hon kan uppnå 

välbefinnande i sin livsvärld trots att hon har förlorat sitt ena eller båda brösten.  

Wiklund (2003) beskriver välbefinnande som något som utgår från en persons livsvärld 

och uttrycker en känsla hos honom eller henne. Välbefinnande har att göra med 

personens inre upplevelser och är därför unikt och personligt och är en persons 

subjektiva upplevelser.  

Tidigare forskning 
 

En studie gjord av Manderson och Stirling (2007) där kvinnor som hade genomgått en 

mastektomi hade svårt att acceptera att bröstet var borta och mådde sämre över det än 

de hade trott. De kunde inte komma över det faktum att bröstet var borta, detta 

motiverade kvinnorna att genomgå en bröstrekonstruktion eftersom de saknade sitt bröst 

och hoppades på att en rekonstruktion skulle få dem att känna sig normala, feminina och 

som sig själva. En bröstrekonstruktion har visat sig kunna öka livskvaliteten hos de 

flesta kvinnor genom att de upplevde ett bättre välbefinnande och tyckte att det blev 

lättare att kunna gå vidare med sina liv (Crompvoets, 2006). Även kroppsuppfattningen 

har visat sig kunna förbättras efter en bröstrekonstruktion genom att många kvinnor fick 

ett ökat självförtroende och blev mer självsäkra över sina kroppar, speciellt när de hade 

på sig baddräkt eller underkläder ( Abu-Nab & Grundfeld, 2007; Nissen et. al., 2002; 

Marshall & Kiemle, 2005). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer upplever en förändrad livssituation och i 

samband med det uppstår en hel del nya frågor kopplade till sjukdomen. Att även få 

beskedet att en mastektomi måste genomföras för att överleva kan upplevas som väldigt 

traumatiskt samt framkalla känslor ångest och depression. Kvinnor som har opererat 

bort det ena eller båda brösten har möjlighet till en plastikkirurgisk bröstrekonstruktion 

För en kvinna är brösten en del av hennes kropp och en del av att vara kvinna, och att 

bli av med dem kan upplevas som att hon förlorar en del av sin kvinnlighet. 

Kvinnor som har genomgått en mastektomi får en förändrad kroppsuppfattning och 

därmed en förändrad livsvärld. Att anpassa sig till sin nya kropp och hur den ser ut kan 

vara svårt, smärtsamt och framkalla en känsla av skam. Sjuksköterskor har ett ansvar att 

uppmärksamma patienters behov efter en bröstrekonstruktion och har en viktig roll 

genom att stödja, informera och öka deras livskvalitet vid återhämtningsprocessen efter 

operation. Om patienten inte får det stöd och den hjälp som hon behöver kan det leda till 
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att återhämtningsprocessen efter operationen tar längre tid och att kvinnan upplever ett 

vårdlidande. Det är därför viktigt att se hur dessa kvinnor upplever tiden efter 

bröstrekonstruktionen för att se vad som är bra respektive dåligt för att kunna förbättra 

deras upplevelser och därmed deras livskvalitet. Tidigare forskning visar att en 

bröstrekonstruktion kan hjälpa kvinnan att känna sig normal och feminin igen och 

därmed få en ökad livskvalitet 

 

SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva kvinnors upplevelser av att ha genomgått en 

bröstrekonstruktion efter en mastektomi i samband med bröstcancer. 

 

METOD 

I denna studie analyseras kvalitativa artiklar eftersom syftet är att beskriva kvinnors 

upplevelse efter en bröstrekonstruktion. I analysen av artiklarna har Granskär & 

Höglund-Nielsens (2008) modell för innehållsanalys använts som bas för detta arbete.  

 

Datainsamling och urval 
 

Resultatet bygger på artiklar som sökts i databaserna: Cinahl, Academic Search premier 

och Psycinfo. Sökorden användes var och för sig men även tillsammans i olika 

kombinationer. Sökord som användes i Cinahl var: Breastcancer 4037 träffar, 

Mastectomy 507 träffar. I academic serach premier användes: Breast reconstruction 138 

träffar och experiences and mastectomy 15 träffar. På Psycinfo användes : breast 

reconstruktion 99 träffar. Artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade. 

 

Inklusionskriterierna för artiklarna var: 

 

      –    Kvinnor som genomgått mastektomi 

– Publicerade mellan 2002-2008 

– Publicerade i vetenskapliga tidskrifter och därmed granskade av peer review 

– Skrivna på engelska 

– Vara kvalitativa 

 

Exklusionskriterierna för artiklarna var: 

 

- Män som haft bröstcancer 

- Kvantitativa artiklar 

Vid litteratursökningen lästes artiklarnas titel, och om titeln överensstämde med syftet 

lästes artiklarnas abstract igenom och de artiklars abstract som överensstämde med 

syftet valdes ut för granskning. Sammanlagt hittades 30 artiklar som valdes ut för vidare 

granskning. De artiklar som inte matchade med inklusionskriterierna för den här 

litteraturstudien exkluderades. Efter exklusionen återstod 15 artiklar, som skrevs ut i 

fulltext och granskades. Granskingen av artiklarna har utförts genom att gå igenom 

exempel på frågor som kan ställas vid gransking av kvalitativa studier som beskrivs i 
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Friberg (2006). Författarna läste igenom och granska alla 15 artiklar, och slutligen 

valdes sex artiklar som ansågs vara tillräckligt bra för ett resultat. Då detta ansågs vara 

för lite data till ett fylligt resultat gjordes det även manuella sökningar. Den manuella 

sökningen utfördes genom att läsa referenslistor i tidigare C-uppsatser med ett liknande 

syfte som i denna studie. Tre ytterligare artiklar valdes ut på detta sätt. Sammanlagt blev 

det nio artiklar som lästes flera gånger för att få en övergripande och djupare förståelse 

av dem. Artiklarna analyserades sedan för att finna kvinnors olika erfarenheter av 

bröstrekonstruktion i samband med mastektomi.  

 

 

 

Dataanalys 
 

Artiklarna lästes flera gånger för att få en helhetsbild av materialet. Därefter plockades 

meningsbärande enheter ut ur texten som beskrev kvinnors upplevelser av en 

bröstrekonstruktion. En meningsenhet är en meningsbärande del av texten, som kan 

utgöras av ord, meningar och stycken som hör ihop genom sitt innehåll och 

sammanhang (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). De meningsbärande enheterna 

skrevs på ett stort vit pappersark för att få en översikt av materialet. De meningsbärande 

enheterna som hörde ihop ringades in med olika färgpennor där varje färg blev till ett 

tema. Dessa sattes ihop till en ny helhet som bildade ett resultat med fyra olika teman 

som presenteras nedan: 

 

 Livet får en bättre kvalité 

 

 Hur det ser ut spelar roll 

 
 Relationerna förändras och stödet blir viktigt 

 
 Informationen påverkade hur det gick 

 

 

RESULTAT 

Livet får en bättre kvalité 
 

Att få erbjudan och möjligheten till att kunna göra en rekonstruktion efter en 

mastektomi var väldigt viktigt och betydelsefullt för kvinnorna och gav dem en ny 

chans till att kunna ta tillbaka kontrollen över sina liv (Holtzman & Timm, 2005). All 

livet fick en bättre kvalitet visa sig genom att kvinnorna fick tillbaka känslor av att vara 

värdig som människa, vilket hjälpte dem att få tillbaka känslor av hopp om en bättre 

framtid. En bröstrekonstruktion hjälpte många kvinnor att komma ut ur sin nedstämdhet 

efter mastektomin (Crompvoets, 2006; Hill & White, 2008), men andra studier Hill & 

White (2008), Crompvoets (2006) visade att även om kvinnorna genomgick en 

rekonstruktion så blev en del kvinnor inte helt återställda psykiskt. En 

bröstrekonstruktion fick inte bort tankarna för vissa kvinnor att de haft cancer, men det 

hjälpte dem att kunna handskas med situationen (Holtzmann & Timm, 2005). Att livet 
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fick en bättre kvalite visade sig också genom att en rekonstruktion gav många kvinnor 

ett bättre välbefinnande och gjorde det lättare för dem att komma över att de förlorat sitt 

bröst (Crompvoets, 2006). 

Vissa kvinnor berättade att de uppskattade livet mer efter att ha gått igenom cancern, 

som gjorde dem mer empatiska och förstående (Hill & White, 2008). Detta gav dem en 

stark vilja att hjälpa andra kvinnor i samma situation ( Nissen, Swenson & Kind,  2002). 

Bröstrekonstruktionen gjorde att deras livskvalitet förbättrades eftersom det var svårt 

för dessa kvinnor att leva utan bröstet. Känslan att bli sig själv, få tillbaka sin värdighet, 

de sexuella och psykiska känslorna av ens egna jag gjorde att livskvaliteten ökade 

(Crompovets, 2006; Hill & White, 2008).  

 

 
The reconstruction really does help you move on. It gave me a sense of feeling like, “I am still 

going to look normal and I am going to be normal (Nissen et al., 2002, s. 551) 

  

 
En förbättrad livskvalitet visade sig genom att kvinnorna längtade efter att kunna se bra 

ut i kläder igen istället för att behöva skämmas för sin kropp eftersom de upplevde att 

folk stirrade på dem efter att de hade gjort en mastektomi (Nissen et al., 2002). 

Kroppsuppfattningen påverkades efter rekonstruktionen genom att många kvinnor fick 

ett ökat självförtroende och blev mer självsäkra över sina kroppar speciellt när de hade 

på sig baddräkt eller underkläder ( Abu-Nab & Grundfeld, 2007; Nissen et. al., 2002; 

Marshall & Kiemle, 2005). En bättre kroppsuppfattning visa sig genom att kvinnorna 

längtade efter att kunna gå ut och handla en BH och nya kläder igen (Crompovets, 

2006; Marshall & Kiemle, 2005). Det var viktigt att få tillbaka sin forna kroppsform 

eftersom det fick dem att känna sig feminina och normala igen (Crompovets, 2006; Hill 

& White, 2008; Nissen et. al., 2002; Wolf, 2004b). Några kvinnor berätta att de aldrig 

hade haft det självförtroendet de har idag om en rekonstruktion inte hade genomförts 

(Harcourt & Rumsey). Trots att en rekonstruktion gjordes fanns en ständig oro hos vissa 

kvinnor att cancern skulle komma tillbaka ( Marshall & Kiemle, 2005). Regelbundna 

besök hos onkologen tog bort en stor del av oron och tankarna om cancern hos dessa 

kvinnor (Nissen et. al., 2002). 
 

I några studier framkommer det att kvinnor tyckte att det var skönt att bli av med 

protesen på grund av att det alltid fanns en ständig oro över att den skulle förflytta sig 

(Abu-Nab & Grundfeld, 2007; Crompovets, 2006; Hill & White, 2008). En annan 

anledning var att de var tunga att bära samt att de var obekväma. I studien gjord av 

Harcourt & Rumsey (2004) beskrevs att kvinnor undrade hur det hade blivit om de hade 

väntat med att ta beslutet att göra en rekonstruktion eller om de inte alls hade gjort en 

rekonstruktion överhuvudtaget. Studier visar att de kvinnor som väntade med en 

bröstrekonstruktion efter mastektomin återhämtade sig snabbare, upplevde en bättre 

kroppsuppfattning och fick ett bättre självförtroende än de som valde att göra en 

omedelbar rekonstruktion (Harcourt och Rumsey, 2004; Hill och White, 2008). 

Kvinnorna som väntade med rekonstruktion hade mer tid att tänka över sitt beslut och 

sätta sig in i situationen. De som genomgick en omedelbar rekonstruktion tog längre tid 

på sig att återhämta sig både psykiskt och fysiskt (Hill & White, 2008). Några 

anledningar till att kvinnor valde en direkt bröstrekonstruktion var för att de skulle 
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slippa se att de hade gjort en mastektomi, glömma bort att de hade haft cancer och ha en 

större chans att överleva om de opererades direkt. För vissa var valet att göra en direkt 

rekonstruktion efter mastektomin självklar eftersom de var fast bestämda att inte leva 

utan bröstet medan andra kvinnor som hade gjort en omedelbar rekonstruktion tyckte att 

de borde ha väntat och tänk över beslutet ordentligt angående risker och implantat 

(Harcourt & Rumsey, 2004; Nissen et al., 2002).  

 

 
I ought to have had the time to either talk to somebody who had had it done or look more into 

what it entailed and what it involved and then made my decision but what I did was I decided 

to have the implant without really knowing what it was (Harcourt & Rumsey, 2004, s. 

113) 

 

 

Hur det ser ut spelar roll 
 

De flesta kvinnor som genomgick en bröstrekonstruktion hade höga förhoppningar och 

var nöjda med resultatet och tyckte att de hade gjort rätt val (Abu-Nab & Grunfeld, 

2007; Crompvoets, 2006; Harcourt & Rumsey, 2004; Holtzmann & Timm, 2005). Även 

om bröstet inte var perfekt och såg ut som det riktiga bröstet var det bättre än att inte ha 

något bröst alls ( Abu-Nab & Grundfeld, 2007; Holtzmann & Timm, 2005). Det fanns 

kvinnor som kände att de inte hade förlorat något bröst alls och var därför mycket 

nöjda.  

 
 

You`re never going to be the same are you? It’s a different shape altogether, it’s a different 

sort of blob. But it’s there and it fills out the jumper and your bra and as far as I am 

concerned, that’s it, that’s what you need (Abu-Nab & Grundfeld, 2007, s. 246). 

 

 

Andra kände att ingen operation kunde ge tillbaka känslan av deras riktiga bröst 

(Harcourt & Rumsey). En anledning till missnöje och besvikelse över operationen var 

fokuserad på symmetrin på bröstet (Nissen et. al., 2002). Vissa kvinnor upplevde att det 

rekonstruerade bröstet inte var lika stort som det andra bröstet, såg inte ut som det 

riktiga bröstet, såg onaturligt ut och de såg inte ut som ett par, vilket ledde till missnöjde 

och besvikelse över operationen ( Abu-Nab & Grundfeld, 2007; Crompvoets, 2006; 

Harcourt & Rumsey, 2004)  

 
 

The reconstructed breast is nowhere near the size of my other one and they had plenty to play 

with!...it’s just nowhere near symmetrical (Abu-Nab & Grundfeld, 2007, s. 246). 

 

 

En annan anledning till missnöje var att kvinnorna kände sig obekväma över att de inte 

hade någon bröstvårta ( Nissen et al., 2002; Marshall & Kiemle, 2005), medan i en 

annan studie av Holtzmann och Timm (2005) var kvinnorna nöjda även om de inte hade 

någon bröstvårta. Vissa kvinnor valde i efterhand att operera in bröstvårta på det 

rekonstruerade bröstet (Marshall & Kiemle, 2005). 
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Även om det rekonstruerade bröstet kändes som det egna bröstet så hade kvinnorna 

ingen känsel i bröstet, men det var inget de stördes av (Holtzmann & Timm, 2005). I en 

annan studie berättade kvinnorna att de stördes av att de inte hade någon känsel i det 

rekonstruerade bröstet eftersom det påverka den sexuella relationen med maken 

(Marshall & Kiemle, 2005). 

 

En anledning till att några kvinnor tog bort implantatet var symmetrin och att bröstet 

kändes och såg onaturlig ut (Nissen et al., 2002; Harcourt & Rumsey, 2004). Några få 

kvinnor tog bort implantaten för att de var obekväma och att de hade smärtor i bröstet  

( Harcourt & Rumsey, 2004). Några var tvungna att ta bort implantaten på grund av 

infektioner, men dessa kvinnor blev lättade när de fick reda på att de skulle tas bort  

Andra kvinnor i samma studie påpeka att det viktigaste var att de hade fått ett bröst och 

var tacksamma över att de hade en bröstform, och tyckte att det övervägde. 

 
 

I feel like I still have my breast and I do not sense that I have lost something - and I guess 

that’s the fine thing with this type of surge y - that you get a sense of wholeness (Holtzmann 

& Timm, 2005, s. 313). 

 

 

Studie gjord av Abu-Nab och Grundfeld (2007), Harcourt och Rumsey (2004) visade att 

det jobbigaste för kvinnorna var ärren de fick efter operationen, och tiden det tog för 

ärren att läka som ledde till stort missnöje. För vissa var ärret fortfarande synligt efter 

ett år. Även om rekonstruktionen gjordes påminde ärret ständigt om att de haft 

bröstcancer (Crompvoets, 2006; Nissen et al., 2002). Ärren ledde till att kvinnorna 

skämdes över sin kropp, vilket bidrog till att de inte ville visa sig nakna varken för sina 

män eller byta om på offentliga platser som ex simhall ( Abu-Nab & Grunfeld, 2007; 

Hill & White).  

 

 

I never change in public and I cover up a lot more. I can barely look at myself 

to be honest (Abu-Nab & Grundfeld, 2007, s. 247) 

 

 

De kvinnor som hade genomgått en rekonstruktion där vävnad tagits från buken 

upplevde ett större lidande än de andra kvinnorna. De tyckte att det var jobbigt att både 

ha ärr på bröstet och dessutom ett långt ärr på magen ( Abu-Nab & Grunfeld, 2007). 

Många kvinnor störde sig mer på ärren de fick på magen än ärret de hade på bröstet 

(Harcourt & Rumsey, 2004). De hade blivit chockerade över det långa ärret på magen 

när bandagen hade tagits av eftersom de tyckte att de inte hade fått information om att 

ärret skulle bli så stort. Andra kvinnor besvärades inte av ärren överhuvudtaget för att 

de visste att det skulle vara en följd av operationen (Abu-Nab & Grunfeld, 2007). 

 
 

There’s no way you could have surgery like that without scarring, so, you know… (Abu-Nab 

& Grundfeld, 2007, s. 247) 
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Relationerna förändras och stödet blir viktigt 
 

Många kvinnor berättade om förändrade relationer till följd av att ha drabbats av 

bröstcancer. Vissa berättade om hur de kommit närmare sina vänner och närstående, 

medan andra berättade hur deras vänner och bekanta tog avstånd från dem (Hill & 

White, 2008; Nissen et al., 2002). Vissa av kvinnorna som genomgick rekonstruktionen 

fick mycket stöd och kontakt från vänner och familj speciellt efter operationen. Hill och 

White (2008) visade att stöd från familj och vänner gjorde det lättare att återhämta sig 

och gav ett bättre välbefinnande för kvinnorna. De kände sig trygga och viktiga för 

familj och vänner när dessa kom och hälsa på efter operationen. Detta gjorde det även 

lättare att handskas med hela situationen av att ha fått bröstcancer och kunde vända sig 

till familj och vänner när de behövde prata (Hill & White, 2008; Nissen et al., 2002). 

Att kunna ringa och prata med någon som kvinnorna kände när de hade det jobbigt var 

mycket tröstande. De som hade brist på stöd från familj och vänner kände sig mycket 

ensamma och fick det svårare att återhämta sig. När vänner tog avstånd från dem och 

slutade hälsa på dem kändes det förkrossande. Samtidigt fick de då reda på vilka som 

verkligen var deras riktiga vänner (Hill & White, 2008). Genom att gå med i 

bröstcancerföreningar kunde de möta andra kvinnor i samma situation (Nissen et al., 

2002). Vid utskrivningen upplevdes en känsla av ensamhet då ingen kunde hjälpa till i 

hemmet (Holtzmann & Timm, 2005).  

 

Vid ett ingrepp som rekonstruktion av bröstet kan relationer ofta påverkas både på ett 

positivt och negativt sätt. En del kvinnors relationer med sina män förändrades (Nissen 

et al., 2002). Kvinnorna hade svårt att acceptera sin nya kropp och hade då svårt för att 

visa sig nakna för sin partner på grund av ärren de fått (Hill & White, 2008).  Andra 

kvinnor var nöjda med resultatet och tyckte att hela upplevelsen av att ha genomgått 

rekonstruktion förde dem närmare varandra (Marshall & Kiemle, 2005). Brist på 

kommunikation och att kvinnorna inte ville prata om hela upplevelsen med sina män 

gjorde att de kom ifrån varandra. Detta kunde bero på att kvinnor ville skydda sina 

partners från stress och oro. Ibland hade kvinnorna svårt att uttrycka sina känslor och 

tankar med ord (Marshall & Kiemle, 2005). En annan anledning till att vissa kvinnor 

drog sig undan från sina män efter rekonstruktionen var att de var osäkra på männen 

fortfarande attraherades av dem. 

 

 
I wondered what his reaction would be and although I knew that he would be 

supportive in the long run, I wondered about his initial reaction. But we were able to talk 

about it I mean you know, ‘you daren’t touch it, dare you’ you know things like that 
(Marshall & Kiemle, 2005, s. 165). 

 

 

I studien gjord av Marshall och Kiemle ( 2005) visade att många kvinnor mådde dåligt 

och hade dåligt samvete att de inte kunde vara intima efter bröstrekonstruktionen med 

sina män eller partner på grund av smärta och obekvämhet. De kände att partnerns 

bekräftande reaktion var viktigt för att lindra den sexuella oron. Majoriteten av 

kvinnorna kände att deras sexuella relation med partnern var positiv trots att de hade fått 

bröstcancer och de fortsatte att ha en positiv sexuell relation efter bröstrekonstruktionen. 

Männen beskriver i en studie av Marshall och Kiemle (2005) hur de hade en ständig oro 

och rädsla för att röra vid det rekonstruerade bröstet, vilket gjorde att de drog sig undan. 
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Informationen påverkade hur det gick 

 

Wolf (2004a) berättade om hur information innan operationen påverkade kvinnors 

återhämtningsprocess efter operationen. Vissa av kvinnorna fick se och känna på 

implantatet innan operationen. Detta uppskattades väldigt mycket av kvinnorna (Wolf, 

2004b). Bilder och fotografier på andra som rekonstruerat bröstet visades för kvinnorna 

innan operation, gjorde kvinnorna mer förberedda på hur bröstet skulle se ut och 

förvänta sig ett mer realistiskt resultat av rekonstruktionen (Abu-Nab & Grunfeld, 2007; 

Nissen et al., 2002; Marshall & Kiemle, 2005; Wolf, 2004a).  

 
 

I was pleased that I have seen photos because if I hadn’t of done, I may not have reacted as 

well as I did to the surgery itself…it was shocking to see, but it was also partially comforting 

that I had an idea of what I would look like after the operation ( Abu-Nab & Grundfeld, 

2007, s. 246.) 

 

 

För vissa kvinnor var detta en besvikelse eftersom deras bröst efter operationen inte såg 

ut som de hade sett på bilderna. Bröstet på bilderna hade sett bättre ut än deras (Abu-

Nab & Grundfeld, 2007). Vissa kvinnor hade inte fått se några bilder alls på andra 

kvinnor som hade gjort bröstrekonstruktion och saknade det. De kunde ha gjort dem 

mer förberedda på hur det kosmetiska resultatet skulle se ut (Nissen et al., 2002). Dessa 

kvinnor hade fått för lite information om det postoperativa förloppet och var därför 

oförberedda vid den smärtan som de fick. Andra kvinnor berättade att de inte hade en 

aning om att det skulle bli så smärtsamt (Nissen et al., 2002). Det kändes angeläget att 

få kontakt med andra kvinnor som haft bröstcancer och genomgått en rekonstruktion. 

Detta för att ställa frågor och få rådgivning från dem eftersom de vet hur det är att ha ett 

rekonstruerat bröst samt att kunna se hur ett rekonstruerat bröst ser ut på riktig och inte 

på kort (Abu-Nab & Grundfeld, 2007; Harcourt & Rumsey 2004; Nissen et al., 2002; 

Wolf 2004a). Harcourt och Rumsey (2004) bekräftar värdet av detta. Kvinnor som hade 

träffat andra som rekonstruerat bröstet var bra förberedda och hade därefter realistiska 

förväntningar på det kosmetiska resultatet. Information om risker med implantatet och 

risk för infektion efter operationen, gjorde kvinnorna mer förberedda om vad som kunde 

hända efter operationen (Nissen et al., 2002). I en studie av Wolf (2004b) berättade 

kvinnorna att de hade fått för dålig information om risker efter operationen och blev 

därför helt chockade när de drabbades av infektioner. Detta ledde till ett lidande för dem 

och till ett misstroende för vårdpersonalen.  

 

Skriven preoperativ information uppskattades eftersom det gjorde så att de förstod 

bättre om vad som skulle hända och hur stort ingreppet var (Wolf, 2004a). För mycket 

information på en gång var svårt att förstå och ta in. Det gjorde att de kände sig dåligt 

förberedda på återhämtningsprocessen, vilket medförde ett stort lidande för kvinnorna 

(Abu-Nab & Grunfeld, 2007; Holtzmann & Timm, 2005; Nissen et al., 2002). Det fanns 

kvinnor som berättade att de inte hade genomgått rekonstruktionen om de visste att 

återhämtningsprocessen skulle bli så svår och lång (Holtzmann & Timm, 2005). För 

dessa kvinnor hade det tagit upp till flera månader att bli helt återställda och den 

perioden var mycket jobbig.  
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They told you it would be a while before you were back on your feet, but it took me at least six 

months before I could walk around properly (Abu-Nab & Grundfeld, 2007, s 247) 

 

 

Vissa kvinnor berättade att de hade önskat att de hade fått information om brist på 

känsel i bröstet samt att de inte skulle ha någon bröstvårta. För dem som inte hade en 

aning om att bröstvårtan skulle tas bort blev det som en chock när de såg att de inte 

hade någon bröstvårta på det rekonstruerade bröstet (Nissen et al., 2002; Wolf, 2004b).  

 

Kvinnorna berättade även om tiden efter operationen då vissa var missnöjda med vården 

medan andra tyckte att den var jättebra. Kvinnorna i studien av Holtzmann och Timm 

(2005) tyckte att vårdpersonalen var hjälpsamma, uppmärksamma och snälla. Detta 

ledde till att kvinnorna återhämtade sig snabbare, men de kände sig försummade av 

personalen vid problem som inte handlade om rekonstruktionen. Några kvinnor ville 

inte ens lämna sjukhuset eftersom de blev så väl bemötta och omhändertagna av 

personalen. Kvinnor i samma studie tyckte att vårdpersonalen inte gav samma 

uppmärksamhet när de märkte att kvinnorna kunde börja ta hand som sig själva. 

 

 
It was as if they put a red cross over you - well now she can take care of herself - no one came 

into the room - not a single one ( Holtzmann & Timm, 2005, s. 314) 

 

  

Detta var svårt för kvinnorna eftersom då vårdpersonalen tog hand om dem var det enda 

tillfället de hade chans och prata med någon och ställa frågor. Tiden efter utskrivningen 

från sjukhuset var svår för många kvinnor pga. dålig information och att de inte hade 

någon som tog hand om dem längre. Att på sjukhuset få så mycket hjälp och 

uppmärksamhet av vårdpersonal till att gå hem och inte få någon hjälp alls var svårt 

(Holtzmann & Timm, 2005).  

 

 
I felt that the information was good until the time of dismissal. Thereafter I experienced a 

vaccum and I’m still lacking information about how much I’m allowed to do (Holtzmann & 

Timm, 2005, s. 314). 

 

 

Några kvinnor i studien av Holtzmann och Timm (2005) hade en önskan om telefontid 

där de kunde ringa och prata med vårdpersonal efter utskrivning och ställa frågor de 

undrade över.  

 

 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion  
 

Resultatet bygger på nio vetenskapliga artiklar som söktes i olika databaser som Cinahl, 

Academic Search Premier och Psych-Info . De sex artiklarna som hittades i dessa 
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databaser ansågs ha ett bra och varierande innehåll samt svarade på syftet. Cinahl`s 

databas användes först eftersom det finns ett stort utbud av vårdvetenskapliga artiklar 

med bra kvalitet, tre artiklar valdes från denna databas. Hade fler databaser använts 

kunde kanske fler artiklar ha hittats och därmed gett oss ett bredare resultat.  

 

När det söktes artiklar förväntade vi oss att hitta fler kvalitativa artiklar än det gjordes, 

men många artiklar var kvantitativa vilket var förvånande. Hade kvantitativa artiklar 

valts istället hade vi kanske fångat fler kvinnors upplevelser men inte på samma djupa 

nivå som vi fick med kvalitativa artiklar. De få sökord som valdes ansågs vara 

tillräckliga då vissa av artiklarna dök upp flera gånger. Hade fler sökord används hade 

det kanske hittats fler kvalitativa artiklar. De tre artiklar som valdes genom manuell 

sökning återkom i flera referenslistor samt svarade på arbetets syfte och valdes därför ut 

för vidare granskning. Alla nio artiklar ansågs ha en bra variation av innehåll och därför 

tycktes det räcka med dessa artiklar. En av artiklarna har använts sig utav både en 

kvalitativ och kvantitativ metod men endast den kvalitativa delen har valts. Detta har 

gjorts noggrant då endast citat från texten där kvinnor berättar om sina upplevelser har 

valts.  

 

Artiklarna som valdes är från Australien, Danmark, USA och Storbritannien, som har 

ungefär liknande levnadsstandard som här Sverige och kan därför anses vara jämförliga 

med svenska förhållanden. För ett aktuellt resultat har de nyaste artiklarna som funnits 

används, då de flesta artiklar är från 2004 och framåt varav endast en från 2002.  

 

Resultatdiskussion  
 

Syftet med arbetet var att beskriva kvinnors upplevelser efter en bröstrekonstruktion och 

resultatet visade att de flesta kvinnor som genomgick en bröstrekonstruktion var nöjda 

med resultatet (Crompovets, 2006; Hill & White, 2008; Nissen et al., 2002; Wolf, 

2004b). Men det fanns de som var missnöjda (Abu-Nab & Grundfeld, 2007; 

Crompvoets, 2006; Harcourt & Rumsey, 2004). Några kvinnor var så missnöjda att de 

ångrade att de hade genomgått en bröstrekonstruktion. Att det finns många kvinnor som 

ångrar sig efter en rekonstruktion är vanligt och detta visar sig i en studie gjord av 

Sheehan, Sherman, Lam och Boyages (2008) där 123 kvinnor deltog var det endast 52,8 

procent som inte ångrade sitt beslut över att ha gjort en bröstrekonstruktion, 19,5 

procent ångrade sig starkt. Anledningen till detta var att de fick en negativ kroppsbild 

eftersom de kände sig mindre sexuella och mindre attraktiva. I resultatet framkommer 

det att de som gjorde en omedelbar rekonstruktion tog längre tid att återhämta sig än de 

som väntade kan det vara viktigt att råda dessa kvinnor att vänta med beslutet. Om 

kvinnorna väntar och tänker igenom sitt beslut ordentligt före operation kan det ha en 

betydelse för återhämtningen samt tillfredställelse över det rekonstruerade bröstet.  

Det är därför viktigt att ge kvinnor tid att tänka över sina beslut om bröstrekonstruktion 

eftersom det är kvinnorna som kommer att få leva med resultatet. Vi som sjuksköterskor 

ska visa att vi finns där under hela processen både före och efter operation oavsett vad 

de väljer att göra.  

 

Det finns många anledningar till varför kvinnor väljer att göra en bröstrekonstruktion. 

Enligt studien av Tykää, Asko- Seljvara och Hietanen (2001) var huvudanledningarna 

till varför kvinnor valde att genomföra en bröstrekonstruktion var att de hade problem 
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med sin kroppsbild, svårt att hitta kläder och svårt att utföra fysiska aktiviteter. Andra 

anledningar var doktors rekommendation, förlust av bröstet påminde om cancern och de 

fick en dålig kroppshållning. Fördelen med operationen var att deras problem med 

kroppsbilden minskade, gav ett ökat självförtroende, hjälpte till att glömma cancern, 

lättare att hitta kläder som passa och livet gick tillbaka till det normala igen (Ibid.). Vi 

som sjuksköterskor kan med denna kunskap råda de kvinnor som mår dåligt och får ett 

sämre självförtroende efter en mastektomi att göra en bröstrekonstruktion eftersom det 

har visat sig ha mycket mer positiva effekter än negativa.  

 

En stor anledning till missnöje hos kvinnor var att deras förhoppningar var för höga och 

att resultatet av rekonstruktionen inte nådde upp till deras förväntningar.  Kvinnorna var 

för dåligt informerade av det kosmetiska resultatet och detta är förmodligen en stor 

anledning till varför de har haft höga förväntningar. Detta bekräftas i en studie gjord av 

Tykää et al. (2001) där 115 patienter deltog var det bara 72 procent som tyckte de var 

välinformerade om operationen. Detta tyder på att det finns brister från vårdpersonalens 

sida när det gäller att ge information till kvinnorna som behöver detta innan operation. I 

samma studie berättar patienterna att de önskat att de hade fått mer information om 

komplikationer, återhämtningsprocessen och det kosmetiska resultatet. Hade kvinnorna 

fått mer information detta hade de kanske väntat med sitt val och tänkt igenom sitt 

beslut ordentligt eller kanske vart mer förberedda på vad operationen verkligen innebär. 

För att kvinnorna skall kunna ta ett bra och rätt beslut är det viktigt att kvinnorna har 

fått all information som behövs inför en operation. Vad än dessa kvinnor väljer att göra 

är det vårt jobb som sjuksköterskor att stödja deras beslut och se till att de är 

välinformerade om bröstrekonstruktionen.  

 

I resultatet framkom det att många kvinnor hade behovet av att vilja prata med och 

träffa andra kvinnor som genomgått en bröstrekonstruktion för att se hur ett 

rekonstruerat bröst ser ut i verkligheten och även för att få stöd, information och 

rådgivning (Abu-Nab & Grundfeld, 2007; Harcourt & Rumsey, 2004; Nissen et al., 

2002; Wolf, 2004a). Detta kan vara till stor hjälp eftersom kvinnorna får se en mer 

realistiskt syn på resultatet av rekonstruktionen. Sjuksköterskor måste vara 

uppmärksamma på detta då det kan ha stor betydelse för kvinnans val av att genomgå en 

rekonstruktion. Att få träffa andra i samma situation kan också ge en känsla av att inte 

vara ensam i situationen. De kvinnor som är obekväma med att inte ha någon bröstvårta 

borde få möjligheten att få göra en operation där de återställer en bröstvårta på det 

rekonstruerade bröstet, om det hjälper att öka deras tillfredsställelse med resultatet.   

 

Resultatet visade att det är efter bröstrekonstruktionen som kvinnor behöver extra 

mycket stöd från sjuksköterskor, då det kan ha en stor påverkan på kvinnans 

återhämtningsprocess och att ta sig igenom hela upplevelsen. Det är därför viktigt att 

förstå att kvinnor som genomgått en rekonstruktion inte behöver mår bra bara för att de 

ersatt det gamla bröstet med ett nytt. De kvinnor som är i behov av extra mycket stöd 

och inte mår bra efter ett tag framåt borde erbjudas att få prata med en psykolog. 

Psykolog hjälp borde erbjudas till de kvinnor som inte får lika mycket stöd från vänner 

och familj eftersom det har visat sig att det kan ha en stor betydelse för återhämtningen 

efter operationen. Att ha möjligheten att kunna göra en bröstrekonstruktion har visat sig 

ha en stor påverkan på kvinnans livskvalitet och kroppsuppfattning. Att förlora ett bröst 

har visat sig påverka vissa kvinnor på ett negativt sätt, de känner sig mindre kvinnliga 
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och känner skam för den nya kroppen som kan bidra till att de drar sig undan från 

omgivningen. Det är viktigt att veta att det finns många kvinnor som genomgått 

mastektomi som mår bra utan en bröstrekonstruktion. Men för dem som inte kan 

acceptera att bröstet är borta kan en bröstrekonstruktion ge många kvinnor en chans att 

få sitt självförtroende tillbaka. Det kan ta tid för en del kvinnor att vänja sig vid det nya 

bröstet/brösten eftersom det inte liknar det riktiga bröstet, som kan vara jobbigt och 

svårt i början. Därför är det viktigt för sjuksköterskor att finnas där och inte glömma 

bort deras behov efter operationen. För att kunna hjälpa dessa kvinnor är det viktigt att 

sjuksköterskor ser varje kvinna som en unik och som en enskild individ och att denne 

har med sig olika erfarenheter i livet. Detta gör att kvinnor upplever händelser i livet på 

olika sätt och därför är det viktigt att sjuksköterskor kan sätta sig in i varje kvinnas 

livsvärld för att kunna anpassa sin vård efter denne.  

 

 

Betydelse för vårdandet 

 

Det finns många kvinnor som väljer att genomgå en bröstrekonstruktion i samband med 

mastektomi då detta har en stor positiv påverkan på kvinnans livskvalitet och 

kroppsuppfattning. Psykologkontakt för de kvinnor som har svårt att återhämta sig 

psykiskt efter bröstrekonstruktionen borde införas så att dessa kvinnors behov inte 

glöms bort efter utskrivning från sjukhuset. Sjuksköterskor måste bli bättre på att 

informera kvinnor om de psykiska och fysiska förändringarna efter operationen och vad 

operationen innebär. Det är viktigt att sjuksköterskan ser till att kvinnan verkligen har 

fått och förstått all information som getts. Det är viktigt att förstå att alla kvinnor är 

olika och upplever resultatet av rekonstruktionen på olika sätt. Därför måste 

sjuksköterskor ha förmågan att möta och behandla varje individ som en unik varelse och 

sätta sig in i dennes livsvärld. Vidare forskning bör göras här i Sverige om vilken 

påverkan en bröstrekonstruktion har på livskvaliteten för svenska kvinnor och om dessa 

kvinnor skall få ha möjligheten att få träffa en psykolog. 
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BILAGA 1 Översikt av analyserad litteratur 

 
Författare, år,  

titel, tidskrift 

och land 

 

  

Perspektiv  

          

          Syfte 

      

   Metod/ Urval 

  

           Resultat 

Abu-Nab, Z., & 

Grunfeld, E-

A.(2006) 

 

Satisfaction with 

outcome and 

attitudes towards 

scarring among 

women 

undergoing breast 

reconstructive 

surgery 

 

Patient Education 

and Counseling, 

66, 243-249. 

 

Storbritannien 

Analys 

struktur 

enligt Ritchie 

och spencer 

(1984) med 

kvalitativ 

ansats.  

Att undersöka 

kvinnors attityder 

till ärren efter en 

bröstrekonstruktion 

 

15 kvinnor mellan 

38-59 år deltog, 

som genomgått 

”TRAM 

flap breast 

reconstruction” i en 

kvalitativ 

semistrukturerad 

intervju. 

 

 Ärr var ett av de främsta 

skälen till missnöje, efter 

rekonstruktionen och 

betydelsen av ärren var 

individuellt för kvinnorna 

Många kvinnor hade 

orealistiska förväntningar  

på resultatet efter 

Operationen på grund av 

dålig information. Mer 

information behövs därför 

om ärrens storlek och 

placering.  

 

 

Författare, år,  

titel, tidskrift 

och land 

 

 Perspektiv  

           

       Syfte 

 

   Metod/Urval 

 

            Resultat 

 
Crompvoets, S. 

(2006),  

 

Comfort, 

Control, or 

Conformity: 

Women Who 

Choose Breast 

Reconstruction 

Following 

Mastectomy 

 

Health Care for 

Women 

International, 

27(1), 75-93 

 

Australien 

Kvalitativ 

metod 

Att förklara hur en 

bröstrekonstruktion 

kan hjälpa till att få 

tillbaka 

självförtroendet efter 

en mastektomi 

Del av en större 

studie på 30 

personer där 5 

kvinnor blev 

utvalda för att de 

representerade 

olikheter av 

upplevelser. 

Kvalitativ metod 

med djupintervjuer 

 

Bröstrekonstruktion gav 

tillbaka deras kvinnlighet 

och sexualitet efter 

mastektomin. 

De upplevde 

bröstrekonstruktionen  

som ett sätt att bli  

normala igen.  
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Författare, år,  

titel, tidskrift 

och land 

 

    Perspektiv  

 

           Syfte 

 

   Metod/Urval 

 

           Resultat 

Hill, O., & 

White, K. (2008) 

 

Exploring 

Women`s 

Experiences of 

TRAM flap 

Breast 

Reconctruction 

After 

Mastecomty 

for Breast Cancer 

 

Oncology 

Nursing Forum, 

35(1), 81-88. 

 

Australien 

Teoretisk och 

hermeneutisk 

perspektiv med   

Kvalitativ 

ansats  

Att undersöka och 

beskriva kvinnors 

upplevelser av 

TRAM flap 

bröstrekonstruktion 

till följd av en 

mastektomi vid 

bröstcancer 

 

Kvalitativ metod. 

 

Tio kvinnor 

mellan 39-59 år 

med en medelålder 

på 48,5 år 

medverkade i 

individuella 

semistrukturerade 

intervjuer.  

Resultatet presenteras i tre 

teman. Betydelsen av att 

förlora ett bröst, anpassning 

till den 

nya kroppen och 

omdefiniering av 

normaliteten. Kvinnor som 

gjort en sen eller omedelbar 

rekonstruktion 

underskattade vikten av att 

förlora ett bröst. Kvinnorna 

ville uppleva sin kropp som 

normal och valde därför en 

bröstrekonstruktion. 

Kvinnorna berättade  att de 

blivit mer empatiska och 

sympatiska efter 

rekonstruktionen. 

 
Författare, år,  

titel, tidskrift 

och land 

 

 Perspektiv  

        

          Syfte 

        

 Metod/Urval 

 

           Resultat  

Holtzman, J-S., 

& Timm, H.(2005). 

 

The experiences 

of and the nursing 

care for breast 

cancer patients 

undergoing 

immediate breast 

reconstrucion. 

 

European Journal 

of Cancer Care, 

14(4), 310-318. 

 

Danmark 

Giorsgi’s 

(1985) 

psykologisk 

phenomenolo

gisk metod 

med  

kvalitativ 

ansats 

Att undersöka kvinnors  

upplevelser som 

genomgått en 

omedelbar 

bröstrekonstruktion och 

sjuksköterskans 

omvårdnad efter 

bröstrekonstruktionen 

. 
 

Studien var 

prospektiv och 

deskriptiv och 

triangulering 

användes. Nio 

patienter mellan 

36-59 år deltog i en 

kombination av 

intervjuer, 

frågeformulär och 

medicinska 

journaler. 

Intervjuerna 

spelades in på band 

 

Främsta skälet att 

genomgå en 

rekonstruktion var att få 

tillbaka känslor av hopp, 

normalitet och helhet. 

Alla kvinnors behov var 

inte uppmärksammade 

och mötta, då 

sjuksköterskorna 

inriktade sig främst på 

den fysiska 

omvårdnaden. Efter 

sjukhusvistelsen lämnas 

kvinnorna ensamma som 

framkalla en känsla av 

sårbarhet 

Författare, år,  

titel, tidskrift 

och land 

 

 Perspektiv  

 

           Syfte 

 

    Metod/Urval 

 

           Resultat 
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Marshall, C., & 

Kiemle, G.(2005) 

 

Breast 

reconstruction 

following cancer: 

Its impact on 

patients` and 

partners` sexual 

functioning. 

 

Sexual and 

Relationship 

Therapy, 20(2), 

155-179. 

 

 

Storbritannien 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grounded 

theory med 

kvalitativ 

ansats. 

Att identifiera 

faktorer som har 

betydelse för den 

sexuella relationen, 

att beskriva 

copingstrategier 

som är användbara för 

patienter och deras 

partners 

 

Kvalitativ metod 

där 12 kvinnor som 

genomgått en 

bröstrekonstruktion 

högst tre år tillbaks 

och 10 av deras 

partners 

medverkade i 

semistrukturerade 

intervjuer 

 

Resultatet visade på fyra 

kategorier, oro och 

ängslan, inverkande 

faktorer, självbild samt 

sexuella förändringar. 

Alla kvinnor upplevde 

någon form av sexuell 

förändring och oro för 

sex, några upplevde 

också en förlust av 

sexualiteten. Männens 

kategorier består av oro 

och stress, inverkande 

faktorer och sexuella 

förändringar. Majoriteten 

av männen uppgav att 

deras prioritet var att 

kvinnan överlevde, 

snarare än sexuella 

bekymmer. De flesta av 

männen uppgav någon 

form av sexuell oro. I 

studien framkom att 

bristande information och 

otillräcklig diskussion om 

sexuella frågor var 

vanligt för både 

kvinnorna och deras 

partners 

 

 
Författare, år,  

titel, tidskrift 

och land 

 

Perspektiv 

            

             Syfte 

   

     Metod/Urval 

 

          Resultat 

Kind, E-A., 

Nissen, M-J., & 

Swenson, K-K. 
(2002) 

 

Quality of Life 

After 

Postmastectomy 

Breast 

Reconstruction 

 

Oncology Nursing 

Forum, 29(3), 

547-553 

 

USA 

 

Kvalitativ 

ansats 

Syftet var att 

undersöka kvinnors 

förväntningar om 

rekonstruktion och 

faktorer som 

påverkar deras 

livskvalitet efter 

rekonstruktionen 

 

Kvalitativ metod 

 

17 kvinnor som 

Genomgått en 

mastektomi följt 

av en direkt 

rekonstruktion. 

Undersökningen 

gjordes med två 

grupper och 

spelades in på band 

och skrevs ner 

verbalt efteråt 

 

Även om kvinnorna 

upplevde att de var 

välinformerade om 

bröstkirurgi, önskade de  

att de hade haft mer 

kunskap om vissa ämnen.  

Många av kvinnorna var 

nöjda med ingreppet, 

med undantag  

gällande det kosmetiska 

resultatet och en varaktig 

oro att åter 

insjukna 
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Författare, år,  

titel, tidskrift 

och land 

 

Perspektiv  

          

       Syfte 

     

      

Metod/Urval 

   

            Resultat 

Wolf, L. (2004) 

 

The information 

needs of women 

who have 

undergone breast 

reconstruction. 

Part I: 

decisionmaking 

and sourses of 

information 

 

European Journal 

of oncology 

nursing, 8,(3) 211-

223.  

 

Storbritanien 

Humanistisk 

fenomenologim

ed kvalitativ 

ansats 

Att undersöka 

informationsbehovet 

hos kvinnor som har 

genomgått 

bröstrekonstruktion. 

 

Kvalitativ metod 

 

Två fokusgrupper 

där åtta kvinnor 

deltog, som varade 

under två timmar 

var. Samtalet i 

gruppen spelades in 

på band  

Informationskällor som 

ansågs ha en viktigt roll 

samt stor nytta av var 

kirurgen, sjuksköterskan, 

kontakt med andra 

patienter 

fotografier, skriftlig 

information, internet och 

informationsvideo. Att ha 

kontakt med 

sjuksköterskan 

spelade en viktig roll för 

det underlätta 

processen att ta emot 

information. 

 

 
Författare, år,  

titel, tidskrift 

och land 

 

   Perspektiv 

           

           Syfte 

    

     Metod/Urval 

  

             Resultat 

Wolf, L. (2004) 

 

The information 

needs of women 

who have 

undergone breast 

reconstruction. 

Part II: 

Information 

giving and 

contect of 

information 

 
European Journal 

of oncology 

nursing 8,(4) 315-

324.  

 

Storbritanien 

Humanistisk 

fenomenologi 

med kvalitativ 

ansats 

Att undersöka 

informationsbehove

t 

hos kvinnor som 

har genomgått 

bröstrekonstruktion 

 

Kvalitativ metod. 

 

Två fokusgrupper 

där åtta kvinnor 

deltog, som varade 

under två timmar 

var. Samtalet i 

gruppen spelades in 

på band 

Resultatet visade att 

Information som 

överlämnades inför 

bröstrekonstruktionen hade 

stor betydelse.  

Mmånga ansåg att viss 

information var 

skrämmande och att det lätt 

kunde blir för mycket 

information. 

Efter rekonstruktionen 

kände många av kvinnorna 

sig mer feminina och kände 

sig ”normala” igen. 

 


