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Sammanfattning    

I Sverige är bröstcancer den vanligaste cancerformen bland kvinnor och det finns flera 

behandlingsalternativ för att avlägsna tumörerna. Vid stora tumörer avlägsnas hela 

bröstet, en så kallad mastektomi utförs. En mastektomi kan leda till ett lidande hos 

kvinnorna eftersom deras syn på sig själva förändras. Detta påvekar kvinnornas 

livsvärld och den subjektiva upplevelsen av den. Syftet med studien är att beskriva 

kvinnors upplevelser av hur en mastektomi påverkar deras livsvärld. För att belysa detta 

problem valdes nio kvalitativa artiklar och därefter genomfördes en litteraturstudie. 

Artiklarna innefattade kvinnors upplevelser och tankar kring en mastektomi samt hur de 

hanterade situationen. Artiklarnas studier sammanställdes till ett resultat och lyfte fram 

de centrala problemen hos de kvinnor som genomgått en mastektomi. Studiens resultat 

visade att kvinnorna upplevde att de förlorat en del av sig själva, sin kvinnlighet samt 

sexualitet. Självkänslan hos kvinnorna påverkades negativt och många tog avstånd från 

omgivningen. Det visade sig att samhällets normer om hur en kvinna ska vara fick 

kvinnorna att känna sig deformerade och otillräckliga för andra. Kvinnorna upplevde att 

stöd från andra människor hjälpte dem att hantera den nya situationen och de lärde sig 

att acceptera sin nya kropp. Information från sjuksköterskor till kvinnan samt hennes 

närstående är en viktig del i vården och kan underlätta kvinnans liv under 

bearbetningsfasen.  
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INLEDNING 

”De fysiska såren läker förhållandevis snabbt. Man kan dock ha besvär med 

armrörelser och med ömhet och domningar i operationsområdet under rätt 

lång tid framåt. Det är något som syns och känns. Det är lätt att acceptera, 

och omgivningen kan förstå besvären. Värre är det med de psykiska såren. 

De kan ta betydligt längre tid att läka. De syns inte. De bara känns, men det 

är inte alltid lika lätt att erkänna dem eller att få förståelse för dem.” 

(Wachtmeister, 1997, s. 176) 

 

Bröstcancer är ett ämne som uppmärksammas mycket i media och varje år i 

oktober samlar Rosa Bandet in mängder med pengar för vidare forskning. Trots 

detta dör det årligen många kvinnor och vissa får genomgå en drastisk operation, 

mastektomi. Idag finns det mycket forskning inom den medicinska delen som 

ingår i cancerbehandlingen men däremot anser vi att kunskapen om hur 

sjukvårdspersonal ska bemöta de bröstcancerdrabbade kvinnorna saknas. Inom 

vården träffar vårdpersonalen dagligen kvinnor som har eller haft bröstcancer 

samt genomgått en mastektomi. Vi har därför valt att fördjupa oss i kvinnors 

upplevelse av en mastektomi och hur deras liv påverkas av det. 

 

 

BAKGRUND 

Bröstcancer 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och i Sverige drabbas ca 7000 

kvinnor årligen (Cancerfonden, 2010). Prognosen vid bröstcancer är relaterad till 

tumörens stadium och storlek vid diagnostillfället (Järhult & Offenbartl, 2006). 

Chanserna för tillfrisknande har ökat på grund av att behandlingstekniken förbättrats de 

senaste decennierna och cancern upptäckts tidigare (Cancerfonden, 2010).  

 

Orsakerna till bröstcancer är inte helt kända. Arvsanslag och hormonbalans är några 

faktorer som ökar risken för uppkomsten av sjukdomen. Tidigare studier visar även att 

livsstilen ingår i riskfaktorerna för bröstcancer. Övervikt efter klimakteriet samt 

alkoholkonsumtion i större mängder ökar risken för insjuknandet. Motion har däremot 

påvisat en minskad risk för bröstcancer (Cancerfonden, 2010).  

 

En bröstcancerdiagnos ställs med hjälp av tre olika undersökningsmetoder, så kallad 

trippeldiagnostik; klinisk undersökning, mammografi och cytologi. I den kliniska 

undersökningen ingår noggrann inspektion och palpation av bröstet, lymfkörtlar i 

armhålan samt på halsen. Undersökningen kan kompletteras med en mammografi vilket 

innebär en röntgen där tumören kan urskiljas. För att fastställa diagnosen görs en 

cytologiundersökning vilket innebär att ett cellprov från tumören tas.  (Cancerfonden, 

2010). Trippeldiagnostiken är en säker metod och kan i 98 % av fallen skilja på en 

godartad och elakartad tumör (Järhult & Offenbartl, 2006).  

 

När en tumör blivit palperbar har cancern i ca hälften av fallen spridit sig till 

lymfkörtlarna. Förutsättningarna för en lyckad behandling är att cancern upptäcks i 



 

 2 

tidigt skede därför erbjuder sjukvården idag regelbundna mammografier för kvinnor 

redan från 40-års ålder. Förebyggande åtgärder har därför lett till att dödligheten i 

bröstcancer har minskat (Socialstyrelsen, 2007).  

 

Strål-, cytostatika- och hormonell behandling samt kirurgi är de mest förekommande 

behandlingarna av bröstcancer. Metoderna är mycket effektiva men kirurgi är den 

säkraste eftersom chansen att avlägsna alla cancerceller ökar (Cancerfonden, 2010). 

Idag utförs det olika typer av kirurgiska ingrepp och den vanligaste är bröstbevarande 

kirurgi (partiell mastektomi) som innebär att tumör och omgivande vävnad avlägsnas 

(Järhult & Offenbartl, 2006). Detta används när tumören inte är större än 3-4 cm (Almås 

& Myklebust Sörensen, 2002). Strålbehandling används bland annat som ett 

komplement för att avlägsna alla cancerceller eftersom dessa kan finnas kvar efter 

operationen (Cancerfonden, 2010).  

 

En mastektomi utförs vid större tumörer och betyder att hela bröstkörteln tas bort 

(Järhult & Offenbartl, 2006). En mastektomi innebär en skrämmande samt närgången 

kontakt med sjukdomen både för kvinnan och hennes omgivning. Tidigare forskning 

har visat att kvinnor som genomgått en bröstbevarande kirurgi har fått bättre psykiskt 

stöd av sina vänner än de kvinnor som genomgått en mastektomi. Därför anses det att 

kvinnor som genomgått en mastektomi har en sämre psykisk hälsa (Almås & Myklebust 

Sörensen, 2002). 

 

Vårdvetenskapliga begrepp 

Tidigare forskning har påvisat att en mastektomi leder till psykisk ohälsa eftersom 

kvinnornas kroppsuppfattning rubbas. Livet kan påverkas när en kvinna genomgår en 

mastektomi (Holtzmann & Timm, 2005). En förändring av den levda kroppen leder till 

en förändrad livsvärld och ett lidande uppstår (Wiklund, 2003). 

 

Livsvärld 

Livsvärlden är den värld som människan, tillsammans med andra människor, lever i. 

Den kan människan aldrig undgå så länge hon lever och den befinner sig i allt 

människan gör (Bengtsson, 2005). Välbefinnande är något som grundar sig i 

människans livsvärld. Det är en subjektiv upplevelse som är unik samt personlig. 

Livsvärlden är även den verklighet som människan upplever genom sin kropp, vilken 

alla individer har en viss relation till. Det gör att människan upplever sig själv och 

världen olika (Wiklund, 2003). 

 

Lidande  

Lidandet kan beskrivas som något en människa utsätts för och därför något hon måste 

leva med (Eriksson, 1994). Det innebär att människan upplever en förlust av helhet och 

kontroll över situationen. När helheten hotas eller håller på att upplösas upplever 

människan lidande (Wiklund, 2003). 

 

En sjukdom innebär inte bara observerbara symtom utan en inre process som sätts 

igång. Den inre processen berör hela människan och upplevelsen av dess livsvärld. 
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Sjukdomen leder till en förändring i livssituationen som människan måste anpassa sig 

till. När detta inte är möjligt uppstår ett lidande och ett hot mot hela människans 

existens. Lidandet har en koppling till människans kroppsuppfattning och hur den 

påverkas av en sjukdom. Den nedsatta funktionen behöver inte innebära lidande men 

kan upplevas som hot mot identiteten (Wiklund, 2003).   

 

Omgivningen förväntar sig att en människa ska lida när en olycka inträffar men ett 

lidande kan uttryckas på olika sätt. Oförmåga att lida är även ett lidande eftersom 

bearbetningsprocessen inte kan sättas igång (Eriksson, 1994). För att människan ska 

kunna anpassa sig till den nya situationen som sjukdomen medför samt känna 

välbefinnande, måste hon försonas och acceptera situationen. Detta görs genom att ge 

lidandet utrymme som i sin tur måste ses och bekräftas av andra (Dahlberg, Segesten, 

Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Ett lidande som inte får utrymme ger människan 

en känsla av otillräcklighet, självfördömelse och oförmåga att leva det liv hon skulle 

önska leva (Eriksson, 1994).  

 

Människans subjektiva och levda kropp 

Alla människor har en speciell relation till sin egen kropp och det är genom kroppen 

människan upplever sig själv och sin livsvärld (Wiklund, 2003). Den levda kroppen 

gestaltar även en sexuell avbild av människan och därigenom påverkas samspelet med 

andra (Bengtsson, 2005). Vid en förändring av kroppen som till exempel vid en 

sjukdom ändras den subjektiva upplevelsen och tillgången till världen. Denna 

förändring gör att människan blir främmande för sin kropp och börjar uppleva världen 

på ett nytt sätt (Wiklund, 2003).  

 

Den subjektiva kroppen omfattar en fysisk, psykisk, existentiell och andlig del. Den 

innefattar även minnen, erfarenheter, upplevelser och visdom (Dahlberg et al., 2003) 

och Wiklund (2003) menar att detta formar människans identitet. Grunden för 

människans känslor och sätt att samspela med omgivningen är biologiskt förankrat, 

samspelet sker via kroppen. Därför leder en förändrad kropp till att människans samspel 

med andra förändras och även relationerna påverkas (Wiklund, 2003).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och den mest framgångsrika 

behandlingen är kirurgi. Det är idag vanligast att endast tumören och omkringliggande 

bröstvävnad tas bort men även mastektomier förekommer. Operationen kan leda till 

identitetsförlust hos kvinnan och den psykiska hälsan kan påverkas negativt. Ett lidande 

kan uppstå efter en mastektomi och den gör kvinnan hela tiden påmind om vad hon 

drabbats av. Förändrad kroppsuppfattning kan uppkomma när bröstet avlägsnas och den 

subjektiva upplevelsen av sig själv förändras. Alla kvinnor har olika syn på sig själv 

men på vilket sätt påverkas det vardagliga livet efter en mastektomi? Vad har kvinnor 

för känslor och tankar efteråt? Vi har valt att belysa kvinnors upplevelser av hur deras 

livsvärld påverkas efter en genomförd mastektomi. 
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SYFTE 

Syftet är att beskriva upplevelsen av hur en mastektomi påverkar livsvärlden hos de 

bröstcancerdrabbade kvinnorna. 

 

METOD 

Enligt Friberg (2006) framställs ett litteraturbaserat examensarbete som en översikt över 

forskningsläget inom ett visst vårdvetenskapligt forskningsområde. Examensarbetet 

grundar sig på en kvalitativ metod där olika forskningsresultat sammanställs i en 

litteraturstudie. Resultatet berör kvinnors upplevelser efter bröstcancer och en 

mastektomi.  

 

Datainsamling 

Författarna har valt att använda sig utav kvalitativa artiklar och databaserna Cinahl samt 

PubMed användes i sökningsprocessen. Databaserna har ett stort urval av vetenskapliga 

artiklar med inriktning mot omvårdnad och är lätta att söka information i. Artiklarna 

skulle vara peer-reviewed och finnas i fulltext, vara skrivna från år 2000 samt vara på 

engelska. De inklusionskriterier som valdes var; att kvinnorna skulle ha haft diagnosen 

bröstcancer samt genomfört en mastektomi. Studierna skulle vara genomförda i länder 

med en välutvecklad sjukvård. Det skulle även finnas kulturella likheter med Sverige. 

Det ledde till att bland annat studier från Afrika och Asien exkluderades. Andra 

exklusionskriterier var kroppsliga biverkningar från strål- och cytostatikabehandlingar 

eftersom det inte ingick i författarnas forskningsfrågor. Sammanlagt gav sökningarna 79 

träffar varav cirka hälften var kvantitativa. Dessa valdes bort och 25 artiklar valdes att 

granskas. Därefter kvarstod det 8 artiklar som bygger grund för resultatet.  

 

Sökprocessen redovisas i tabellen nedan.  

Databas  
 

Sökord  
 

Antal träffar  
 

Inkluderade  
 

PubMed Mastectomy  and 

Experiences 

20 2 

Cinahl Reconstruction and 

breast cancer and 

experiences 

7 3 

Cinahl Experiences and 

breast cancer and 

phenomenological 

25 2 

Cinahl Experience and 

breast cancer and 

treatment and 

qualitative 

27 1 

 

 

 

En sekundärsökning genomfördes, vilket bland annat innebär att referenslistor från 

artiklar undersöks (Östlundh, 2006). En artikel skriven av Bredin (1999) återkom i flera 
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studier som gjorde att författarna valde att titta närmare på den. Artikeln uppfyllde inte 

inklusionskriterierna men innehöll viktigt forskningsresultat som styrkte andra studier. 

Författarna har därför valt att inkludera artikeln i sitt resultat.  

 

Dataanalys 

Alla inkluderade artiklar granskades med hjälp av Critical Appraisal Skills Programme, 

CASP, (Bilaga 2). Denna modell användes för att analysera kvalitativa artiklar och 

bedöma dess kvalité.  Alla artiklar presenteras i en översiktstabell (bilaga 1).  

 

Evans (2002) innehållsanalys användes för att sammanställa artiklar till ett resultat och 

omfattade fyra olika steg. En datainsamling genomfördes och artiklarna granskades. De 

viktigaste fynden i studierna jämfördes och nyckelord identifierades. Nyckelorden 

strukturerades upp under olika teman och subteman som sedan sammanställdes till ett 

gemensamt resultat som delades resultatet upp i tre huvudteman.  

 

RESULTAT 

Tabellen nedan presenterar resultatets huvudteman och subteman. 

 

Förändring av den fysiska kroppen  

Förändrad kroppsuppfattning 

Det viktigaste för kvinnorna med bröstcancerdiagnos i tidigt skede var överlevnaden 

och de underskattade konsekvenserna av en mastektomi (Hill & White, 2008). 

Kvinnorna beskrev att bröstcancer var något som utsatte deras liv för fara och därför var 

inte något annat än överlevnad i deras tankar (Piot-Ziegler, Sassi, Raffoul & Delaloye, 

2010). En äldre kvinna beskrev sina tankar: 

 

“…having no hang-ups about living with one breast. All I want to do is 

live… Living is the most important thing.” (Lackey, Gates & Brown, 2001, 

s. 522) 

 

Kroppen hade olika betydelser för kvinnorna innan bröstcancerdiagnosen och de flesta 

tog väl hand om den. Efter beskedet om bröstcancer kände kvinnorna svek och upplevde 

att kroppen stötte bort dem. De som tagit sin kropp förgivet såg bröstcancer och dess 

behandling som en bestraffning för deras tidigare handlingar (Piot-Ziegler et al., 2010). 

Huvudteman Subteman 

Förändring av den fysiska kroppen – Förändrad kroppsuppfattning 

– Förlust av symmetri 

Att mista ett bröst – Att förlora sig själv 

– Att känna sig onormal 

– Att förlora sin kvinnlighet 

– Sexualitet och relation till sin partner 

Att försonas och leva vidare  
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Kvinnorna upplevde att de förlorade kontrollen över kroppen och livet (Thomas-

MacLean, 2004).  

“I don‟t feel the same – not only because I have a breast less. It is because 

my body has betrayed me.” (Piot-Ziegler et al., 2010, s.493)   

 

Reflektionen över att förlora ett bröst var inte centralt förrän de ställdes inför faktum. 

Fokuset från överlevnad övergick till kvinnornas kroppsuppfattning och 

konsekvenserna av mastektomin (Hill & White, 2008). De kände att kroppen var hemsk 

och svår att se på under en lång tid efter mastektomin (Bredin, 1999.; Piot-Ziegler et al. 

2010). Mastektomi är en livsviktig behandling för bröstcancer, trots detta hade 

kvinnorna svårt att hantera och acceptera det (Piot-Ziegler et al., 2010). Kvinnorna 

upplevde att de var alldeles för unga för att behöva genomgå en mastektomi och de 

kände sig orättvist behandlade av livet (Hill & White, 2008). De upplevde att 

kroppsuppfattningen påverkades negativt och att de fick en minskad självkänsla 

(Begum, Grunfeld, Ho-Asjoe & Farhadi, 2010).   

 

“…I knew it was to save my life that they would remove a piece of meat, but 

I didn‟t want them to.” (Piot-Ziegler et al., 2010, s. 491) 

 

Kvinnorna upplevde att en värdefull del av kroppen var borta, förändrad för alltid och 

blivit ersatt med ett ärr. (Lackey, et al., 2001). Det tog tid att vänja sig vid den nya 

kroppen efter mastektomin (Thomas-MacLean, 2004; Piot-Ziegler et al., 2010). Kvinnor 

kände stark ångest över den tomma platsen som blev kvar efter den radikala operationen 

(Piot-Ziegler et al., 2010). Hela kroppen kändes annorlunda och påverkade självkänslan 

på ett negativt sätt. Deras kroppar blev främmande för dem och de hade svårt att hantera 

det (Bredin, 1999). 

 “…You know how you lift your breast to wash under it? And you 

automatically go to lift the left hand side and it‟s gone! It takes a while to 

get used to that.” (Thomas-MacLean, 2004, s. 204)  

 

Vissa kvinnor hade svårt att acceptera den nya kroppen och upplevde den som ful, 

deformerad samt omänsklig. Det påverkade självkänslan eftersom de inte ville ses av 

omgivningen som ett monster. Kvinnorna visste inte hur de skulle leva sitt liv utan att 

känna sig som ett missfoster. Förlusten av bröstet upplevdes även som ett handikapp 

som skulle vara hela livet (Piot-Ziegler et al., 2010).  

 

 “I find that I am not completely human anymore. Yes, this is true. One part 

of my uneasiness was that I was feeling like a monster, Frankenstein.” 

(Piot-Ziegler et al., 2010, s. 493) 

 

Omgivningens åsikt spelade stor roll för kvinnorna och påverkade kroppsuppfattningen. 

Kvinnorna såg på sin kropp som något fult och tog avstånd ifrån den (Bredin, 1999). De 

skämdes över sin kropp och därför hade svårt att umgås med andra människor (Piot-

Ziegler et al., 2010). Deras sätt att hantera den förändrade kroppen i sociala 

sammanhang var att dölja, bagatellisera och förneka den. De använde sig därför utav 

hjälpmedel såsom proteser och kläder (Thomas-MacLean, 2004). 
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 “… when I´m dressed I can cope with it. When I´m dressed nobody needs to 

know.” (Bredin, 1999, s. 1117) 

 

Förlust av symmetri 

Kvinnorna som genomgått en ensidig mastektomi upplevde att asymmetri och obalans 

skapade oro (Piot-Ziegler et al., 2010). Känseln på båda sidorna av kroppen var inte 

längre likadan och beskrevs av kvinnorna som en förlust av symmetri, vilket ledde till 

obehag (Thomas-MacLean, 2005). Asymmetrin påverkade kroppsuppfattningen på ett 

negativt sätt och kvinnorna beskrev det som en känsla av att inte vara hel, både fysiskt 

och psykiskt. De kände att deras kroppar inte tillhörde dem och kände inte igen sig 

själva längre. Det var något som upplevdes påfrestande och medförde en känsla av 

obehag (Hill & White, 2008). Många kvinnor ångrade att de inte hade genomgått en 

bilateral mastektomi. Kvinnorna skulle hellre föredra detta för att återskapa balans, än 

att minimera risken för återfall av bröstcancer (Piot-Ziegler et al., 2010). 

 

”At the end of the day… it probably would have been easier if you lost 

two.” (Hill & White, 2008, s. 84) 

 

“I should have asked for a bilateral mastectomy. I regret I didn´t…I have 

the feeling I would have been better if I had had nothing at all [no more 

breasts]. It´s so odd.” (Piot-Ziegler et al., 2010, s. 493) 

 

Att mista ett bröst 

Att förlora sig själv  

Sorgprocessen kan börja innan mastektomin genomförts och tar mycket längre tid än 

den fysiska läkningsprocessen. Den kan skapa distans mellan kvinnan och hennes kropp 

samt hennes bröst (Piot-Ziegler et al., 2010 ). Att förlora ett bröst innebär inte bara en 

kroppslig förlust utan även en djupare förlust av sig själv (Bredin, 1999). Kvinnorna 

upplevde att förlusten av bröstet var mycket svårare att hantera än de först anade 

(Lackey et al., 2001; Begum et al., 2010). De upplevde sig mer ensamma nu än de 

tidigare gjort och kände sorg över att det inte finns någon återvändo till sitt gamla liv 

(Nissen, Swenson & Kind, 2002). 

 

” …if you´d asked me about it, I would have said no way having a breast off 

would have really worried me, it have been a nuisance, not that fond of my 

breast anyway, um, you´ve got to, you can do without one, marriage is solid, 

it doesn´t matter to you, there is more to a marriage than that you know. I 

would have thought all those things. Nothing, nothing, at all prepared me 

for the actual feeling.” (Crompvoets, 2006, s. 83).  

 

Mastektomin lämnade smärtsamma spår efter sig och förlust av bröstet sågs av 

kvinnorna som att det förflutna förlorades förevigt (Piot-Ziegler et al., 2010). 

Kroppsuppfattningen förändrades som en följd av mastektomin och medförde negativa 

tankar om kvinnornas utseende samt gav en minskad självkänsla (Begum et al., 2010). 

Tidigare såg kvinnorna sina bröst som något viktigt i deras liv och var stolta över dem. 
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De kände sig ofullständiga och beskrev förlusten som ett personligt angrepp (Bredin, 

1999). 

 

“I am different. I had the most rounded boobs and I was proud of them. 

Although they were big, they were an important part of my life and now they 

are gone and yes there is this loss there.” (Bredin, 1999, s.1117) 

 

De fysiska, emotionella samt sexuella faktorerna ses som en helhet hos en människa och 

när någon av dessa faktorer saknas försvinner helhetskänslan (Crompvoets, 2006). 

Kvinnorna kände inte sig som en fullständig kvinna efter mastektomin och beskrev att 

de hade förlorat sig själva (Lackey et al., 2001; Piot-Ziegler et al., 2010). Piot-Ziegler et 

al. (2010) hänvisar till Le Breton som menar att kvinnligheten har koppling till både den 

anatomiska och den fysiologiska funktionen samt definierar kvinnans identitet. 

Mastektomin ledde till att kvinnorna fick en dålig självkänsla och drog sig undan från 

omgivningen. Kvinnorna uttryckte därför att förlusten av bröstet påverkade den sociala 

identiteten (Bredin, 1999). Det skapades en klyfta mellan kvinnorna och samhället, och 

den var svår att undvika (Piot-Ziegler et al., 2010).  

 

”I had some friends that I´d had for a long time, which I really don´t see 

now. Because when it happened, some people are scared. They don´t know 

what to say and how to react. So this people I don´t see anymore…” (Hill & 

White, 2008, s. 85)  

 

Kvinnas utseende är en viktig aspekt av kvinnligheten både i relationer och sociala 

sammanhang.  Det är en del av identiteten och påverkar kvinnans syn på sig själv samt 

hur hon agerar i samhället (Piot-Ziegler et al., 2010). Kvinnorna jämförde sig med andra 

kvinnor och insåg att det var stor skillnad mellan dem. De såg sig inte som en kvinna 

och det ledde till en dålig självkänsla samt psykisk smärta (Bredin, 1999). Vissa kvinnor 

blev deprimerade och hade stor ångest över sitt utseende (Piot-Ziegler et al., 2010).  

 

“I found it quite easy with my female friends on a one to one basis. But on a 

more than one to one basis I felt they are a women and I am not, sort of 

thing. I don´t know why, it´s just the way you react I suppose.” (Bredin 

1999, s. 1117)  

 

Kvinnans identitet har en stark koppling till hennes kroppsintegritet. Mastektomin 

upplevdes som en traumatisk händelse i kvinnans liv som skapade oro och skam i de 

sociala sammanhangen (Piot-Ziegler et al., 2010). Vissa kvinnor fick skuldkänslor för 

att de inte accepterade sina nya kroppar, även om de visste att många kvinnor inte 

överlever bröstcancer (Hill & White, 2008).  

 

” I mean you sort of feel grateful in one way and guilty for feeling upset and 

different.” (Bredin, 1999, s. 1117)  

 

Det kosmetiska resultatet efter en mastektomi ledde till en känsla av ofullständig kropp 

hos kvinnorna (Crompvoets, 2006). De strävade efter en känsla av helhet som 

påverkades av både utseendet och självkänslan. Kvinnorna ville inte ses som 
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otillräckliga och asymmetriska utan ville uppnå samhällets normer om hur en kvinna 

skulle vara (Thomas-MacLean, 2005).  

 

”… I´m wearing my prostheses… Mainly for the fact that people are funny, 

they will stare and think „She´s an awfully big woman to be flat chested‟.” 

(Thomas-MacLean, 2005, s. 204) 

 

Att känna sig onormal  

Det var viktigt för kvinnorna att de såg ut och kände sig normala (Crompvoets, 2006). 

Kroppsförändringen påminde kvinnorna hela tiden om att de var annorlunda, haft en 

svår sjukdom och att deras livssituation numera var förändrad (Thomas-MacLean, 

2005). Det påverkade självkänslan och deras syn på sin kropp (Bredin, 1999). 

Kvinnorna kände sig annorlunda och utanför i samhället vilket de tyckte var jobbigt 

(Crompvoets, 2006). I bearbetningsfasen uttryckte kvinnorna att fokus låg på att återfå 

känslan av normalitet igen (Hill & White, 2008).  

 

 “…I wanted to be reasonably normal again. I didn´t want to be different. It 

was so hard for me to accept the decision that had been made about the 

mastectomy.” (Crompvoets, 2006, s. 83). 

 

Kvinnorna var rädda för att omgivningen inte skulle förstå deras känslor och den 

förändrade kroppsuppfattningen, de skylde därför sin sjukdom och dess konsekvenser. 

De kände sig mer bekväma med sig själv och hade lättare att acceptera sin nya kropp 

om de låtsades som om ingenting hade hänt (Hill & White, 2008; Piot-Ziegler et al., 

2010). Det är viktigt att omgivningen accepterar den förändrade personen och dess 

kropp samt fungerar som stöd. Det kan hjälpa kvinnan att bearbeta och acceptera sin 

situation. En ny definition på normalitet måste formas av kvinnan för att hon ska kunna 

känna sig normal igen (Hill & White, 2008).  

 

”I was okay as long as I appeared dressed and as if nothing had happened 

to me… So I think I really tried to pretend everything was okay, that I was 

normal.” (Hill & White, 2008, s. 84) 

 

“You suddenly go from normal, whoever you are, to getting this life-

threatening terrible disease… and suddenly you feel like it´s all gone. Now 

you´ve got to start rebuilding yourself, and yet your confidence is absolutely 

shattered.” (Hill & White, 2008, s. 85)  

 

Att förlora sin kvinnlighet  

Samhällets syn på kvinnlighet är en perfekt kropp med ett par perfekta bröst och en 

mastektomi innebär därför förlust av en del av kvinnligheten (Begum et al., 2010; Piot-

Ziegler et al., 2010). Kvinnorna upplevde att de förlorat sin kvinnlighet och det 

påverkade deras syn på sig själva som kvinna (Bredin, 1999; Piot-Ziegler et al., 2010).  

 “…there´s a lot of loss of femininity or I felt that I lost a lot of my feminine 

side...” (Crompvoets, 2006, s. 88) 
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“… in one fell swoop I was told everything that was feminine about me was 

gone, I was losing my breast…” (Coyne & Borbasi, 2009, s. 10) 

 

För vissa kvinnor representerar mastektomi en amputation av något betydelsefullt och 

beskriver detta som en slags könsstympning. De kände sig vanskapta och otillräckliga 

som kvinnor. Kvinnorna hade alltid sett sina bröst som något värdefullt och tagit hand 

om dem. En mastektomi betydde att bröstet numera var en köttbit som skulle avlägsnas 

(Piot-Ziegler et al., 2010).  

 

“I suppose to an extent I feel deformed. That´s probably the best way to 

describe it… and your appearance has changed quite radically… I think it´s 

possibly one of the most mutilating things that a male or female can have 

done. “ (Bredin, 1999, s. 1116) 

 

 

 

Ett bröst står i nära kontakt till kvinnlighet, moderskap och fertilitet och kvinnorna 

uttryckte att de var oroliga för att mastektomi skulle hindra dem från att bli mödrar. En 

mastektomi skulle även leda till att möjligheten att amma skulle minska. Det fick 

kvinnorna att känna sig både som en oduglig mamma och kvinna (Piot-Ziegler et al., 

2010). 

 

” Mastectomy will have the consequence that I´ll have to give up 

motherhood [and breast- feeding]…” (Piot-Ziegler et al., 2010, s. 495) 

 

En del cancerformer är ärftliga och vissa kvinnorna blev påminda om svåra tider från 

när deras mödrar genomgått en mastektomi. Dessa kvinnor hade även en stark oro för 

att sprida cancern vidare till sina barn. Kvinnor led ännu mer på grund av kunskapen om 

att deras döttrar kunde drabbas av bröstcancer och inte överleva. Det medförde till att 

kvinnorna blev ängsliga och fick skuldkänslor (Piot-Ziegler et al., 2010). 

 

” I am so sorry to pass that kind of gene on to them, but it´s so common 

nowadays.” (Piot-Ziegler et al., 2010, s. 495) 

 

Sexualitet och relation till sin partner 

Kvinnans sexualitet spelar en stor roll i det fysiska och psykiska perspektivet av 

kvinnligheten. Bröstet har en stark anknytning till sexualiteten och är något som 

attraherar till sig samt uppmärksammar män (Lackey et al., 2001). Förlusten av bröstet 

sågs av kvinnorna som en förlust av sexualiteten. De upplevde rädsla för att inte ses 

som en kvinna och inte kunna vara attraktiv för männen (Crompvoets, 2006). 

 

”To lose a breast meant to lose one´s femininity and ability to perform 

sexually as a women. Loss of the breast meant the possibility of “my man 

leaving me”. (Lackey et al., 2001, s. 522) 

 

Den sexuella relationen mellan kvinnorna och deras män påverkades av kvinnans syn på 

sig själv och de upplevde att det fanns en koppling mellan sexualitet och 
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kroppsuppfattning (Nissen et al., 2002; Hill & White, 2008). Kvinnorna besvärades av 

att klä av sig framför deras partner och kände sig obekväma i sina kroppar, trots att 

männen accepterade den förändrade kroppen (Hill & White, 2008). Förlusten av bröstet 

ansågs av kvinnorna som en förlust av ungdomligheten, kroppen och en betydelsefull 

del av sig själv. De var rädda för att bli osedda av sina män på grund av sitt oattraktiva 

utseende (Nissen et al., 2002). 

 

”I get sort of panicky if he goes to walk in the bathroom. I don‟t want him to 

touch me at the top at all…because you are worried that he might touch the 

one that is not there…” (Bredin, 1999, s. 1117)  

 

Kvinnorna överlag upplevde att männen var ett bra stöd och att bröstcancern förde dem 

närmare varandra. De upplevde att deras partner påverkades av mastektomin och hade 

en stor del i kvinnornas nya liv. Kvinnorna tyckte att det var viktigt att männen fick 

uttrycka sig och berätta vad de kände. Rädslan för att ses som en halv kvinna och att 

inte längre kunna tillfredställa mannen fysiskt samt sexuellt gjorde att kvinnorna 

började tvivla på männens kärlek. Kvinnorna uttryckte att bekräftelse behövdes från 

deras män för att de skulle klara av situationen (Lackey et al., 2001).  

 

 “He said, “Barbara, I don‟t even see you as that. I didn‟t marry you 

because you had two breasts.” He said, “When I first fell in love with you, I 

didn‟t know, for all I know both of your breasts could‟ve been false. I didn‟t 

fall in love with you for that . . .” (Lackey et al., 2001, s. 523). 

 

Vissa kvinnor kände dock att avståndet mellan de och männen växte, det ledde till att 

kvinnorna inte kände sig önskvärda längre. Båda parterna hade svårt att prata med 

varandra eftersom de ville skydda den andra. Det i sin tur gav utrymme för missförstånd 

och oförståelse (Piot-Ziegler et al., 2010).  

 

“He doesn´t say anything, he´s patient, he´s understanding, he waiting. But 

you cannot go on living like that. It is impossible. I tell myself that I´m not 

desirable anymore, I don´t dare to do the first step. Finally, last week, we 

could talk about it, for the first time since surgery, and he told me:  “I still 

love you.” It was a big misunderstanding.” (Piot-Ziegler et al., 2010, s. 496) 

 

En mastektomi kan leda till att sexualiteten och intimiteten påverkas negativt i en stabil 

relation. Kvinnor som inte hade någon partner kände en rädsla för att förbli ensamma 

och utan en sexuell relation. De jämförde sig med andra kvinnor och kände att de inte 

kunde hålla måttet. Det gjorde att de blev osäkra och kände en oro för framtiden (Piot-

Ziegler et al., 2010).  

 

”I would certainly have nobody in my bed anymore.” (Piot-Ziegler et al., 

2010, s. 497)  

 

Att försonas och leva vidare 

Bröstcancer och dess behandling upplevdes som en traumatisk händelse i kvinnornas 

liv. Erfarenheten av att ha bröstcancer blev en del av deras liv som nu inte fick ta över 
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deras tankar. Vissa kvinnor uttryckte att de inte längre tog livet för givet och kunde se 

det positiva i deras liv (Coyne & Borbasi, 2009) samt känna en tacksamhet för livet 

(Hill & White, 2008). Kvinnornas perspektiv på livet förändrades, de kunde acceptera 

den nya situationen och njuta av livet (Hill & White, 2008). 

 

“…the first time I stood on the beach after it was all over I just cried and 

cried. I definitely don‟t take anything for granted anymore.” (Coyne & 

Borbasi, 2009, s.11) 

 

Kvinnorna uttryckte att det tog lång tid att vänja sig vid den förändrade kroppen. De 

beskrev att det tog flera månader efter mastektomin att känna sig mer som sig själv och 

kunna se positivt på sin kropp (Coyne & Barbasi, 2009). Kvinnor upplevde att det blev 

lättare att visa upp sin kropp vilket medförde att de kunde acceptera den (Bredin, 1999). 

 

“I didn't look at it for the couple of months myself anyway, now I look at 

it…I mean I can cope now, I mean at one time a while back if a towel 

dropped off me I'd have been…but now if it drops I don't… And actually my 

friend I actually showed her the other week.” (Bredin, 1999, s. 1118) 

 

Bredins studie (1999) visade att kvinnorna upplevde att terapeutisk massage gav en 

positiv effekt på deras kroppsuppfattning samt deras självkänsla. De kände sig mer 

bekväma med sina kroppar och vågade därför se samt röra sina ärr. Kvinnorna lärde sig 

att hantera sin förlust genom att våga sörja. Det hjälpte kvinnorna att acceptera sin nya 

självbild och anpassa sig till den.  

 

“When M. came I found touching my scars terrible, you know I didn't even 

touch them… but now it does not bother me, I cream them and massage 

them and no problem.” (Bredin, 1999, s.1118) 

 

“A few months back I'd covered myself up because I didn't like looking but I 

don't avoid the mirror as much as I would have before.” (Bredin, 1999, s. 

1118) 

 

Kvinnorna beskrev att samspelet med andra människor blev bättre och att relationerna 

fick en annan betydelse i deras liv (Piot-Ziegler et al., 2010). Vissa kvinnorna berättade 

att massage hjälpte dem att konfrontera sina känslor och våga visa dessa. Känslorna har 

tidigare varit smärtsamma och för privata för att delas med andra människor (Bredin, 

1999). Kvinnorna uttryckte att de hade behov av hjälp från omgivningen men hade svårt 

att ta emot det (Nissen et al., 2002). Stöd från andra människor hjälpte kvinnorna att 

hantera sina känslor och den nya situationen (Coyne & Borbasi, 2009).   

 

“I can't talk to the family and I haven't got a close personal relationship 

with somebody I could actually share so yes I shared it with M. and 

therefore she has helped me through quite a lot of feelings.” (Bredin, 1999, 

s. 1118) 

 

Några kvinnor upplevde att existentiella och andliga reflektioner om livet väcktes efter 

bröstcancerbehandlingen. Det var ett stort stöd för de bröstcancerdrabbade kvinnorna 
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under den svåra tiden som cancersjuk. Relationen med Gud gav dem positiva känslor 

samt tankar om livet och tillvaron (Lackey et al., 2001). 

 

“Keeps me positive…  I already had a strong belief. I always believed in 

God. I always felt that nothing happened outside His will.” (Lackey et al., 

2001, s. 523) 

 

Bröstcancern och dess behandling sågs av kvinnorna som en lärorik erfarenhet och fick 

dem att uppskatta livet. De fick nya förstålelser för tillvaron och upptäckte andra sätt att 

leva på. Sjukdomen lärde dem att omprioritera saker i livet samt att kunna njuta av det. 

Kvinnorna beskrev att de förändrades som personer och blev starkare samt hade nu 

lättare att klara av svåra situationer (Piot-Ziegler et al., 2010). 

 

”It‟s something, it‟s an experience, it transforms you… You see, when 

you‟re young, you have to enjoy life and take the best of everything.” (Piot-

Ziegler et al., 2010, s. 499) 
 

“So now, I have the feeling I know what life really is… ‟ Rather than 

carrying on everyday one‟s glumness, telling yourself: „Life is hard!‟… Now 

it is: „Have a bite of life!” (Piot-Ziegler et al., 2010, s. 500) 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Datainsamling  

Författarna har valt att göra en litteraturstudie baserad på kvalitativa artiklar. Vi ansåg 

att de skulle ge en bättre förståelse för kvinnornas upplevelser av en mastektomi och 

därmed ge ett brett underlag för studiens resultat. Artiklar har sökts i olika databaser 

men till slut valde författarna att använda sig utav databaserna Cinahl och PubMed. 

Dessa innehåller en stor mängd vårdvetenskapliga artiklar som stämmer bra överens 

med vår studies forskningsområde.  

 

De sökord som tillämpades var mastectomy, experience(s), reconstruction, breast 

cancer, phenomenological, treatment och qualitative. Flera sökningar gav träffar som 

innehöll många kvantitiva artiklar och dessa artiklar exkluderades. Totalt granskades 25 

artiklar men 9 kvalitativa artiklar inkluderades i arbetet eftersom de bäst besvarade våra 

forskningsfrågor. Vi anser därför att antalet artiklar var tillräckligt att basera studiens 

resultat på.  

 

Syftet med arbetet var att belysa kvinnors upplevelser av hur en mastektomi påverkar 

livsvärlden hos de bröstcancerdrabbade kvinnorna och därför skulle kvinnorna i de 

inkluderade artiklarna ha genomgått en mastektomi. De inklusionskriterier som 

författarna haft var att artiklarna skulle vara skrivna från och med år 2000, studierna 

skulle vara ifrån ett land som hade liknande kultur som Sverige samt ha en välutvecklad 

hälso- och sjukvård. För att lyfta fram den aktuella forskningen inom vårt område fick 
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artiklarna inte vara äldre än 11 år. Författarna har dock valt att ta med en artikel från 

1999 för att innehållet ansågs vara betydande för arbetet samt styrkte andra artiklars 

resultat.  

 

Dataanalys 

Alla inkluderade artiklarnas kvalité granskades med hjälp av Critical Appraisal Skills 

Programme (CASP). Det gjordes för att utesluta alla artiklar som inte baserades på 

vårdvetenskaplig grund. Dataanalysen genomfördes med hjälp av Evans (2002) 

innehållsanalys. För att sammanställa arbetets resultat har vi ibland varit tvungna att 

tolka artiklarnas resultat. Det kan ha lett till feltolkningar och därmed kan resultatets 

huvudfynd påverkats. Evans (2002) innehållsanalys hjälpte författarna att sammanställa 

alla artiklar till ett resultat med olika huvudteman och subteman. Innehållet i de 

inkluderade artiklarna ansågs vara likvärdiga och hade få skillnader. Arbetets resultat 

anses vara trovärdigt eftersom artiklarna kan styrka varandras resultat. Däremot kan det 

ha behövts flera artiklar för att hitta andra fynd som skiljer sig åt.  

 

Resultatdiskussion 

När en kvinna får diagnosen bröstcancer hotas hela hennes existens och fokus ligger på 

att överleva. Bröstcancer kan innebära att en mastektomi måste genomföras och 

bröstförlusten leder till att en sorgprocess sätts igång. Arbetet belyser att kvinnans bröst 

har en stark koppling till kvinnans identitet, sexualitet samt kvinnlighet, därför innebär 

en mastektomi inte bara en kroppslig förlust. Alla kvinnor reagerade olika efter en 

mastektomi och det kan bero på att kroppen upplevs och har olika betydelse för 

kvinnorna. De beskrev att den nya kroppen påverkar deras subjektiva upplevelse av 

livsvärlden. Det kan styrkas av Wiklund (2003) som säger att livsvärlden upplevs 

genom kroppen och därför kan en kroppslig förändring påverka kvinnornas tillvaro.  

Kvinnorna som alltid tyckt om sina kroppar upplevde att mastektomin tog bort en del av 

deras identitet medan andra såg sina cancerdrabbade bröst som ett hot mot deras 

existens och därmed ville bli av med dem. Kroppsförändringen kan leda till att 

tillgången till världen blir annorlunda och kvinnorna blir främmande för sina kroppar. 

Kvinnornas reaktioner skiljer sig beroende på vilka erfarenheter och kunskap de har om 

bröstcancer eftersom den levda kroppen har stark koppling till de fysiska, psykiska och 

existentiella upplevelserna.  Det kan vara att de kvinnor som haft anhöriga som drabbats 

av bröstcancer och inte överlevt känner en rädsla för att de inte ska klara sig. Därför kan 

de se sina bröst som en fara för sitt liv och därmed vilja ta bort det. I Piot- Ziegler 

(2010) studie framkommer det att flera kvinnor ville först o främst bli av med 

sjukdomen då överlevnaden var viktigast.  

 

I studiens resultat återkommer det ofta att samhällets syn på hur en kvinna ska vara och 

se ut påverkar kvinnornas kroppsuppfattning samt deras sätt att agera i samspel med 

andra.  Kvinnorna i Piot- Ziegler et al. (2010) studie beskrev att en kvinna ska ha två 

bröst och att det är bland annat det som definierar en kvinna. Det styrks av Begum et al. 

(2010) studie där kvinnorna upplevde att deras kvinnlighet förlorades när bröstet 

avlägsnades. Kvinnorna som genomgått en mastektomi har redan dålig självkänsla samt 

är mer sårbara och dagens samhälles kvinnoideal kan förstärka dessa känslor. 
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I resultatet beskrevs det att kvinnorna upplevde att deras kroppar inte uppnådde 

samhällets normer och jämförde sig med andra kvinnor vilket medförde att de kände sig 

onormala samt otillräckliga som kvinnor. Kvinnornas lidande fick inte utrymme för att 

de gömde sina problem både för sig själv och omgivningen. Det kan leda till att 

kvinnorna inte kan känna välbefinnande eftersom de först måste acceptera sin situation. 

Även Dahlberg et al. (2003) säger att den nya situationen måste accepteras för att 

människan ska känna välbefinnande. Därför bör en ny definition av normalitet och 

kvinnlighet skapas för att kvinnorna ska kunna försonas med sin nya kropp. Den nya 

definitionen måste bekräftas av omgivningen för att kvinnorna ska kunna känna 

välbefinnande igen.  

 

Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor och sjuksköterskor 

träffar dagligen på kvinnor som genomgått en mastektomi. En studie gjort av 

Greenslade, Elliott & Mandville-Anstey (2010) visar att sjukvårdspersonalens stöd har 

stor påverkan på hur kvinnorna bearbetar sin situation efter bröstcanceroperation. De 

som erhöll för lite stöd upplevde att det tog längre tid för att bearbeta sin sorg. Det är 

därför viktigt att vårdpersonal ger stöd och alltid vårdar kvinnan ur hennes livsvärld och 

perspektiv.  

 

Vid en förändring av den levda kroppen kan relationer mellan kvinnorna och dess 

omgivning påverkas eftersom hon agerar i samhället genom sin kropp. En förändring av 

den levda kroppen kan leda till att kvinnorna blir mer isolerade i sig själva och sin 

kropp. Det kan bero på att deras subjektiva upplevelser av sig själv och sin livsvärld 

påverkas negativt av den förändrade kroppen. En vanlig undersökning där kvinnan 

måste ta av sig sina kläder kan upplevas kränkande för henne. Därför spelar 

dokumentation en stor roll och det är sjuksköterskors skyldighet att läsa det innan hon 

träffar patienten för att felbemötande kan skapa vårdlidande. 

 

Många kvinnor uttryckte att en del av deras sexualitet försvann i samma stund som 

deras bröst avlägsnades. Den levda kroppen kan gestaltas som en sexuell avbild av 

människan och kan därför påverka den sexuella relationen mellan kvinnorna och deras 

partner. Studiens resultat visade att kvinnorna upplevde känslor av oro och ångest inför 

framtiden samt en rädsla för att deras män skulle lämna dem. Det kan bero på att 

kvinnorna trodde att de inte längre skulle kunna tillfredställa sin partner både fysiskt 

och psykiskt. Både Nissen et al. (2002) och Hill & White (2008) studier styrker detta 

genom att påvisa att kroppsuppfattningen har en koppling till sexualiteten.  

 

I studiens resultat framgick det att kvinnorna upplevde att stöd från sina partners hjälpte 

dem att hantera sin nya situation men hade samtidigt svårt att ta första steget. Många 

kvinnor beskrev även att missförstånd mellan dem och deras män uppkom när de inte 

pratade om sina problem och känslor med varandra.  Alla kvinnor och deras partner bör 

erbjudas om att delta i en stödgrupp där de får uttrycka och dela sina känslor och tankar 

med andra. Dessa stödgrupper skulle även kunna hjälpa kvinnorna och deras partner att 

våga öppna sig inför varandra. Kvinnorna kan även uttrycka sitt lidande och bli 

bekräftade av sina partner samt andra. Eftersom stödgruppen kan hjälpa kvinnorna att 

sätta igång sin sorgbearbetning blir det lättare för kvinnorna att försonas med sitt 

lidande vilket Eriksson (1994) menar leder till en känsla av välbefinnande igen.  
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De kvinnor som inte hade någon partner under behandlingen var rädda för att förbli 

ensamma hela livet och de kände sig otillräckliga som kvinnor. De ansågs ha sämre 

livskvalité och lida mer än de som hade en partner. Det kan bero på att de inte får 

uttrycka sitt lidande inför andra så att lidandet kan bekräftas av omgivningen. Det är 

därför viktigt som vårdpersonal att uppmuntra dem till att fortsätta leva sitt liv och inte 

avskärma sig från omgivningen. Det är därför viktigt att fånga upp dessa kvinnor och se 

till att de får det stöd de behöver. Vårdpersonalen kan ge stöd samt bekräfta kvinnornas 

lidande som bör leda till en känsla av välbefinnande.  

 

Rädsla för att överföra cancergener till sina döttrar skapade en stark oro hos kvinnorna. 

Kvinnorna uttryckte även skuldkänslor vilket i sin tur ledde till ett lidande. Information 

om herediteten både till kvinnan och hennes dotter bör ges redan när kvinnan får sin 

bröstcancerdiagnos. Det är även viktigt att läkaren tar sig tid för dem och svarar på 

eventuella frågor vilket skulle kunna minska oron och rädslan hos kvinnan. 

Regelbundna mammografier bör göras på dottern för att ha en större chans att upptäcka 

cancern i tidigt skede. 

 

Det fanns skillnader i studiens resultat, till exempel mellan kvinnors upplevelser och 

prioriteringar i livet beroende på hur gamla kvinnorna var. De äldre kvinnorna upplevde 

att det viktigaste var att överleva bröstcancern och att förlora ett bröst inte sågs som en 

större förlust. Detta styrks av Lackey et al. (2001) studie där en äldre kvinna säger att 

det viktigaste för henne är livet. Dessa kvinnor upplevde en tacksamhet för livet och 

hade lättare att acceptera mastektomin och den nya kroppen. De hade inte heller några 

större bekymmer om hur deras kroppar såg ut samt hur samhällets normer påverkade 

dem jämfört med de yngre kvinnorna. De yngre kvinnorna såg bröstförlusten som en 

förlust av identiteten och ansåg att de inte längre var en fullständig kvinna.  

 

Ett fåtal unga kvinnor uttryckte i bland annat Piot- Zeigler et al. (2010) studie en rädsla 

för att inte vara en fullgod moder eftersom de inte skulle kunna amma. Idag pratas det 

mycket om amning och hur viktigt det är, både relaterat till närheten mellan mor och 

barn samt den positiva effekten på barnets hälsa. Kvinnorna kan känna en stor press på 

sig eftersom de inte kan uppnå samhällets förväntningar. Därför är det viktigt att 

vårdpersonalen ser ur kvinnans perspektiv och utgår från hennes livsvärld för att 

vårdandet ska bli så bra som möjligt. Detta kan vara svårt eftersom kvinnorna kan dölja 

sitt problem. Även om bröstcancer drabbar många kvinnor glöms det ibland av och om 

personalen inte tänker sig för kan det leda till ett vårdlidande hos kvinnorna. 

 

Bredins (1999) studie visade att kvinnorna upplevde att terapeutisk massage gav en 

positiv effekt på deras kroppsuppfattning. Det gjorde att kvinnorna vågade se på sin 

kropp och även visa upp den för sin partner. Den subjektiva upplevelsen av den levda 

kroppen blev trivsam och kvinnorna blev mer bekväma med sina kroppar. Det ledde till 

en känsla av välbefinnande eftersom de hade försonats med situationen samt lärt sig 

leva med sina nya kroppar. Deras subjektiva upplevelse av livsvärlden återgick till det 

som var innan. Det behövs mer forskning inom detta område eftersom massagen gav en 

positiv verkan på kvinnans kroppsuppfattning och ledde till ökat välbefinnande. 
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Kliniska implikationer  

Vi anser att kvinnor som genomgått en mastektomi behöver mycket stöd. Detta arbete 

kan ge bättre förståelse för kvinnornas tankar, känslor och erfarenheter efter en 

mastektomi. Vårdpersonalen ska våga möta kvinnorna i deras lidande för att hjälpa dem 

bearbeta sin förlust. I resultatet framkommer det att kvinnorna hade andra förväntningar 

innan mastektomin och var inte beredda på konsekvenserna av den. Därför kan det vara 

viktigt att vårpersonalen tar upp vissa faktorer som kan bli aktuella efter en mastektomi.  

 

Stöd från anhöriga spelar en stor roll för hur snabbt en kvinna återhämtar sig psykiskt 

efter en mastektomi. Information och stöd från vårdpersonalen behöver därför ges även 

till deras närstående. Med hjälp av sina anhöriga kan kvinnorna då lättare hantera och 

acceptera den nya situationen samt återgå till sitt gamla liv. Vi anser att även om det är 

kvinnan som är patienten, bör hela familjen vårdas av vårdpersonalen. Barn till 

kvinnorna måste få stöd från skolan och sjukvården. De ska få uttrycka sina tankar och 

känslor för att kunna hantera situationen samt att de inte ska belasta mamman. 

Tillsammans med sjuksköterskan kan hela familjen lägga upp en plan på hur vardagen 

kan se ut efter bröstcancern och dess behandling. Sjuksköterskan ska då agera som en 

stödperson samt informationskälla.  

 

 

 Att bemöta kvinnan ur hennes livsvärld 

 Att närstående blir delaktiga och därför behöver information 

 Att vårdpersonalen ska våga ta upp känsliga ämnen såsom sexualitet och erbjuda 

professionellt samtalsstöd 

 Att hjälpa kvinnan att acceptera sin kropp 
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 Perspektiv: Problem/ Syfte: Metod: Resultat: 

Titel: Mastectomy, body 

deconstruction, and impact on 

identity: A qualitative study. 

Författare: C. Piot- Ziegler., 

M-L. Sassi.,W. Raffoul &  J-F. 

Delaloye. 

Tidskrift: British Journal of 

Health Psychology 

Årtal: 2010 

Land: Schweiz  

Kvalitativ 

studie. 

Beskriva kvinnans 

upplevelse av hur en 

mastektomi påverkar 

kroppsuppfattningen 

och identiteten.  

19 kvinnor i åldern 37-62 

som diagnostiserats med 

bröstcancer och har eller ska 

genomgå en mastektomi 

valdes ut. 

 

Semistruktuerade intervjuer 

genomfördes. 

 

En mastektomi ledde till en 

smärtsam upplevelse på grund av 

kroppsförändringen.  

Kroppen kändes främmande för 

kvinnorna, de hade förlorat sin 

kvinnlighet och sexualitet.  

Kvinnan sörjde den gamla kroppen 

och den nya kroppen ledde till en 

smärtsam identitetskris. 

Titel: Quality of life after 

postmastectomy breast 

reconstruction 

Författare: M. J. Nissen., K. 

K. Swenson. & E. A. Kind 

Tidskrift: Oncology Nursing 

Forum 

Årtal: 2002 

Land: USA 

Kvalitativ 

studie. 

Att belysa 

kvinnornas 

förväntningar när det 

gäller 

bröstrekonstruktion 

och de faktorer som 

påverkar deras 

livskvalité efter 

bröstrekonstruktion.  

Kvalitativ deskriptiv metod.  

17 kvinnor valdes ut av 257 

kvinnor som deltagit i en 

tidigare studie. Kvinnorna var 

i 40-65års ålder. 

 

Semistruktuerade intervjuer 

med öppna frågor användes. 

Kvinnorna kände sig välinformerade 

inför operationen men de önskade att 

de hade fått mer information om 

komplikationer mm. Generellt var 

kvinnorna nöjda men var oroliga för 

resultatet av operationen och 

sjukdomens återkomst.  

Titel: Comfort, Control, or 

Conformity: Women Who 

Choose Breast Reconstruction 

Following Mastectomy.  

Författare: S. Crompvoets 

Tidskrift: Health Care for 

Women International. 

Årtal: 2006 

Land: Australien 

 

Kvalitativ 

studie. 

Undersöka hur den 

postoperativa 

kroppen hanteras, 

mobiliseras och 

framställs av en 

kvinna med 

bröstcancer. 

5 kvinnor i åldrarna 33-53 

valdes ut från en tidigare 

studie och intervjuades. Alla 

kvinnorna hade genomgått en 

mastektomi och planerade att 

utföra en bröstrekonstruktion. 

Kvinnorna trodde att en 

bröstrekonstruktion skulle återge 

kvinnligheten, normaliteten och 

sexualiteten.  
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 Perspektiv Problem/Syfte Metod Resultat 

Titel: Mastectomy, body 

image and therapeutic 

massage: a qualitative study of 

women´s experience 

Författare: M. Bredin 

Tidskrift: Journal of 

Advanced Nursing 

Årtal: 1999 

Land: Storbritannien 

Kvalitativ 

studie. 

Syftet är att beskriva 

kvinnornas 

kroppsuppfattning 

efter en genomförd 

mastektomi. 

3 kvinnor i åldrarna 25-65 

valdes ut. Dessa hade 

problem med sin 

kroppsuppfattning efter att ha 

genomfört en mastektomi.  

Kvinnorna genomgick två 

semistrukturerade intervjuer, 

före och efter terapeutisk 

massage.  

 

Fysiska symtom påminde kvinnorna 

om mastektomi.  

En del av identiteten förlorades när 

bröstet togs bort.  

Kvinnorna upplevde massagen 

positiv eftersom den fick dem att 

slappna av, de blev mer medvetna 

om sin kropp och fick en bättre 

självbild.  

 

Titel: An exploration of 

patient decinsion-making för 

autologous breast 

reconstructive surgery 

following a mastectomy 

Författare: S. Begum., E. A. 

Grunfeld., M. Ho- Asjoe. & J. 

Farhadi 

Tidskrift: Patient Education 

and Counseling 

Årtal: 2010 

Land: Storbritannien 

Kvalitativ 

studie. 

Syftet var att 

undersöka 

patienternas 

upplevelse av 

beslutet om att 

genomgå en 

bröstrekonstruktion 

efter en mastektomi.   

21 kvinnor i åldrarna 38- 61år 

valdes ut då de genomgått en 

rekonstruktion. Dessa kvinnor 

deltog i semistrukturerade 

intervjuer.  

Kvinnorna hade olika motiveringar 

till varför de genomgick en 

rekonstruktion.  

Både de kvinnor som gjort en 

rekonstruktion direkt efter en 

mastektomi och de kvinnor som 

valde att vänta hade fått och sökt sig 

fram till samma informationskällor. 

De kvinnor som väntade med 

bröstrekonstruktion kände sig 

obekväma med sina proteser vilket i 

sin tur fick dem att genomföra 

rekonstruktionen.   

Titel: Beyond dichotomies of 

health and illness: life after 

breast cancer 

Författare: R. Thomas- 

MacLean. 

Tidskrift: Nursing Inquiry 

Årtal: 2005 

Land: Kanada 

Kvalitativ studie 

med ett 

fenomenologiskt 

och feministiskt 

perspektiv. 

Syftet var att belysa 

kvinnors upplevelse 

av kroppen efter 

bröstcancer.  

12 kvinnor mellan 42-77 år 

som har haft bröstcancer och 

genomgått mastektomi deltog 

i intervjuer under två olika 

tillfällen.   

Kroppsförändring påminde 

kvinnorna hela tiden om att de är 

annorlunda och haft en svår 

sjukdom.  

Bearbetning av cancer är en livslång 

process och att sjukvårdspersonal 

kan spela stor roll under 

behandlingstiden.  
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 Perspektiv Problem/Syfte Metod Resultat 

Titel: African American 

women´s experiences with the 

intial discovery, diagnosis, and 

treatment of breast cancer 

Författare: N. R. Lackey., M. 

F. Gates. & G. Brown. 

Tidskrift: Oncology Nursing 

Forum 

Årtal: 2001 

Land: USA 

Kvalitativ studie 

med ett 

fenomenologiskt 

perspektiv. 

Beskriva 

afroamerikanska 

kvinnors upplevelse 

av att leva med 

bröstcancer och dess 

behandling.  

Fenomenologiska intervjuer 

utfördes bland 13 kvinnor i 

åldern mellan 30-70 år. 

Intervjuerna spelades in på 

band som analyserades med 

hjälp utav Colaizzis 

analysmetod 

Kvinnornas upplevde att de fick en 

förändrad kroppsuppfattning efter 

bröstcancer och dess behandlig. 

Kvinnorna beskrev att de hade 

förlorat sin kvinnlighet och 

sexualitet. De beskrev även att deras 

tro på Gud blev förstärkt efter 

bröstcancern.   

Titel: Exploring women´s 

experiences of TRAM flap 

breast reconstruction after 

mastectomy for breast cancer. 

Författare: O. Hill. & K. 

White 

Tidskrift: Oncology Nursing 

Forum 

Årtal: 2008 

Land: Australien 

Kvalitativ 

studie.  

Att utforska och 

beskriva kvinnornas 

upplevelse av en 

TRAM flik bröst 

rekonstruktion efter 

en mastektomi. 

Semistruktuerade intervjuer 

som analyserades med hjälp 

av tematiskt metod. 

Intervjuerna spelades in och 

skrevs sedan ner ordagrant. 

10 kvinnor i 39-59 års ålder 

valdes ut.  

Bröstcancer, mastektomi och 

bröstrekonstruktion har betydelsefull 

påverkan på livet både fysiskt, 

psykiskt och socialt. 

Kvinnor upplevde att de inte fick 

fullt stöd i sin sjukdom och behövde 

detta för att hantera situationen. 

Titel: Living the experience of 

breast cancer treatment: The 

younger women´s perspective 

Författare: E. Coyne. & S. 

Borbasi 

Tidskrift: Australian Journal 

of Advanced Nursing 

Årtal: 2009 

Land: Australien 

Kvalitativ 

studie. 

Att belysa hur 

kvinnor under 50 år 

upplever bröstcancer 

och beskriva deras 

personliga 

erfarenheter av hur 

de hanterar 

bröstcancer-

behandlingen.  

6 kvinnor i åldern 28-45 år 

som diagnostiserats med 

bröstcancer de senaste 12 

månaderna.  

Fördjupande intervjuer 

analyserades med en tematisk 

modell. 

Oron för behandlingen bland de 

yngre och äldre kvinnorna skiljdes 

sig åt. De yngre kvinnorna kände sig 

för unga för att drabbas av en svår 

sjukdom. Varken de eller deras 

närstående var beredda på ett 

chockerande besked.  

Rätt stöd under behandlingen kan 

hjälpa kvinnorna att hantera sin 

situation.  
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Critical Appraisal Skills Programme (CASP) 
 

making sense of 
evidence 

 
 

10 questions to help you make sense of 
randomised controlled trials 

 

 
 

How to use this appraisal tool 
 

Three broad issues need to be considered when appraising the 
report of a randomised controlled trial: 

! Is the trial valid? 
 

! What are the results? 
 

! Will the results help locally? 
 

The 10 questions on the following pages are designed to help you 

think about these issues systematically. 
 

The first two questions are screening questions and can be answered 

quickly. If the answer to both is “yes”, it is worth proceeding with the 

remaining questions. 
 

You are asked to record a “yes”, “no” or “can’t tell” to most of the 

questions. A number of italicised prompts are given after each 

question. 
 

These are designed to remind you why the question is important. 

Record your reasons for your answers in the spaces provided. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The 10 questions are adapted from Guyatt GH, Sackett DL, and Cook DJ, Users’ 
guides to the medical literature. II. How to use an article about therapy or prevention. 
JAMA 1993; 270 (21): 2598-2601 and JAMA 1994; 271(1): 59-63 
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Screening Questions 
 

 

1. 
 

Did the study ask a clearly-focused question? 
 

 Yes 

 

 Can’t tell 
 

 No 

 Consider if the question is ‘focused’ in terms of:  

 – the population studied 

 – the intervention given 

 – the outcomes considered 
 

 
 
 
 

 

2. 
 

Was this a randomised controlled trial (RCT) 
 

 Yes 

 

 Can’t tell 
 

 No 

 and was it appropriately so? 
 

Consider: 
 

– why this study was carried out as an RCT 
 

– if this was the right research approach for the 

   

question being asked 
 
 
 
 

Is it worth continuing? 
 

 

Detailed Questions 
 

 

3. 
 

Were participants appropriately allocated to  Yes  Can’t tell  No 

 intervention and control groups? 
 

Consider: 
 

– how participants were allocated to intervention 

   

and control groups. Was the process truly 
random? 

 

– whether the method of allocation was 
described. Was a method used to balance the 
randomization, e.g. stratification? 

 

– how the randomization schedule was generated 
and how a participant was allocated to a study 
group 

 

– if the groups were well balanced.  Are any 
differences between the groups at entry to the 
trial reported? 

 

– if there were differences reported that might 
have explained any outcome(s) (confounding) 
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4. 
 

Were participants, staff and study personnel 

‘blind’ to participants’ study group? 

 Yes  Can’t tell  No 

 Consider:  

 – the fact that blinding is not always possible 

 – if every effort was made to achieve blinding 

 – if you think it matters in this study 

 – the fact that we are looking for ‘observer bias’ 
 

 
 
 
 

 

5. 
 

Were all of the participants who entered the  Yes  Can’t tell  No 

 trial accounted for at its conclusion? 
 

Consider: 
 

– if any intervention-group participants got a 

   

control-group option or vice versa 
 

– if all participants were followed up in each study 
group (was there loss-to-follow-up?) 

 

– if all the participants’ outcomes were analysed 
by the groups to which they were originally 
allocated (intention-to-treat analysis) 

 

– what additional information would you liked to 
have seen to make you feel better about this 

 

 
 
6. 

 
Were the participants in all groups followed 

 

 Yes 

 

 Can’t tell 

 

 No 

 up and data collected in the same way? 
 

Consider: 
 

– if, for example, they were reviewed at the same 

   

time intervals and if they received the same 
amount of attention from researchers and 
health workers. Any differences may introduce 
performance bias. 

 

how many participants are needed to be 
reasonably sure of finding something important 
(if it really exists and for a given level of 
uncertainty about the final result). 
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7. 
 

Did the study have enough participants to 

 

 Yes 

 

 Can’t tell 
 

 No 

 minimise the play of chance? 
 

Consider: 
 

– if there is a power calculation.  This will estimate 

   



Bilaga 2 

 

 

8. How are the results presented and what is 

the main result? 

Consider: 
 

– if, for example, the results are presented as a 
proportion of people experiencing an outcome, 
such as risks, or as a measurement, such as 
mean or median differences, or as survival 
curves and hazards 

 

– how large this size of result is and how 
meaningful it is 

 

– how you would sum up the bottom-line result of 
the trial in one sentence 

 
 

9. How precise are these results? 
 

Consider: 
 

– if the result is precise enough to make a 
decision 

 

– if a confidence interval were reported.  Would 
your decision about whether or not to use this 
intervention be the same at the upper 
confidence limit as at the lower confidence 
limit? 

 

– if a p-value is reported where confidence 
intervals are unavailable 

 
 

10. 
 

Were all important outcomes considered so 

the results can be applied? 

 

 Yes 
 

 Can’t tell 
 

 No 

 Consider whether: 

– the people included in the trail could be 

   

different from your population in ways that 
would produce different results 

– your local setting differs much from that of the 
trial 

– you can provide the same treatment in your 
setting 

 

Consider outcomes from the point of view of the: 

– individual 

– policy maker and professionals 

– family/carers 

– wider community 
 

Consider whether: 

– any benefit reported outweighs any harm 
and/or cost.  If this information is not reported 
can it be filled in from elsewhere? 

– policy or practice should change as a result of 
the evidence contained in this trial 

© Public Health Resource Unit, England (2006). All rights reserved. 


