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Sammanfattning    
 
Bröstcancer beskrivs tidigast 3000 år f.kr och är idag den vanligaste cancerformen hos 
kvinnor. 9000 kvinnor får bröstcancerdiagnosen varje år, 40 % av dessa genomgår 
mastektomi. Tidigare forskning har visat att kvinnors relationer till sig själv och andra 
kan påverkas i och med behandling. En vilja växte fram att få en ökad förståelse för 
dessa kvinnor och vad de går igenom. Genom att granska livskvaliten hos dessa kvinnor 
kan den psykiska resan dessa kvinnor genomgår efter mastektomi synliggöras. Syftet 
med studien var att belysa kvinnors upplevelse av att förlora ett bröst i behandlingen 
mot invasiv bröstcancer. Metoden är en litteraturstudie, där totalt tio artiklar har 
inkluderats. Sex kvantitativa samt fyra kvalitativa artiklar har analyserats och resultat 
har sammanställts i studien. Resultatet presenteras i tre huvudteman: Förändrad 
självbild, Relationer och Begränsad livskvalitet. Vidare delas huvudteman in i 
subteman: Att möta sig själv dagarna efter operation, Att förlora sin kvinnlighet, Att 
acceptera sin kropp, Relation med närstående, Sexliv, Förändrad livssituation och 
Kvinnans upplevelse av behov av stöd och information. I diskussionen tas tre 
huvudteman upp, slutsatsen av studien är att det finns en signifikant skillnad mellan 
kvinnors förväntningar och resultatet efter en mastektomi, vilket kan leda till en rad 
olika känslor kopplade till identitet, sexualitet och självbild.  
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INLEDNING 
 
Att som kvinna behöva genomgå en mastektomi i behandlingen mot invasiv bröstcancer 
kan upplevas både som en befrielse från cancer men även som en förlust. Detta kan 
bidra till en negativ inverkan på livskvalitén. Många kvinnor upplever brösten som en 
betydande del i att vara kvinna samt något som är starkt kopplat till identitet, sexualitet 
och relationer. Att förlora ett bröst kan ha påverkan på hur patienten förhåller sig till och 
upplever sin egen kropp. Behandlingen, som syftar till att bidra till välmående, riskerar 
då att bli till ett lidande för patienten.  
 
Författarna har valt att skriva om kvinnors upplevelser av att förlora ett bröst på grund 
av att båda har träffat kvinnor efter att de har genomgått mastektomi. Detta är ett viktigt 
ämne att belysa då många kvinnor genomgår ingreppet dagligen. Baserat på författarnas 
erfarenheter reflekterar inte vårdpersonal tillräckligt kring den psykiska påfrestningen 
dessa kvinnor genomgår under och efter behandling. Denna kunskap är således viktigt 
för att kunna förbättra den vård och det stöd kvinnorna är i behov av för att öka 
livskvaliten och på så sätt lindra lidande. Författarna hoppas att de kunskaper som finns 
inom området kan bidra till en ökad förståelse samt en bättre vård för kvinnor som 
drabbats av bröstcancer. Som blivande sjuksköterskor önskar författarna med detta 
arbete att få större förståelse för patientens lidande och livsvärld i samband med 
behandling. Det är därav viktigt att arbeta utifrån patientperspektivet för att tillgodose 
alla patientens behov.  
 
BAKGRUND 

Bröstcancer i ett historiskt perspektiv 
Bröstcancer är inget nytt fenomen, utan beskrivs redan 3000 år f.kr. utav egyptierna. De 
tidiga romarna var de första att börja utföra kirurgisk behandling mot bröstcancer, i brist 
på kunskap togs hela bröstmuskeln bort. Kyrkan var, under medeltiden, en stark 
motståndare till kirurgi och kauterisering var den vanligaste behandlingsformen. På 
1500-talet i Frankrike behandlades små tumörer med syra för att kauterisera. Till de 
större tumörerna användes vinäger, mjölk samt salva. En uppsjö av olika behandlingar 
testades under denna period, bland annat getspillning, grodor samt kompression av den 
sjuka vävnaden med plattor gjorda av bly. I mitten av 1700-talet utvecklade en fransk 
kirurg, Henry LeDran kunskapen kring bröstcancer, han menade att bröstcancer uppstår 
lokalt, sprider sig via lymfsystemet och kan ta sig ut i blodbanan. Denna nya teori hade 
stor betydelse och spred hopp bland kirurger att kunna stoppa sjukdomen i tid. Under 
1800-talet gick utvecklingen framåt i stora steg, anestesi togs fram samt förmågan att 
undersöka patologin i mikroskop. I slutet av 1800-talet uppfanns röntgenteknologi 
vilket medförde tidigare upptäckt av tumör samt lokalisation (Rayter & Mansi 2008).  
 

Sjukdomen bröstcancer  
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor idag. Varje år i Sverige ställs 
cancerdiagnos cirka 61 000 gånger, 9000 utav dessa är bröstcancerdiagnos 
(Cancerfonden 2014). Enligt Fallbjörk, Salander och Rasmussen (2012, s.42) genomgår 
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40 % av kvinnorna med diagnosen bröstcancer kirurgisk behandling i form av 
mastektomi. De flesta som drabbas av bröstcancer är medelålderskvinnor eller äldre, 
endast 5 % av kvinnorna är under 40år (Cancerfonden 2014). Enligt en svensk studie 
gjord av Fallbjörk, Sallander och Rasmussen (2012, s.41) överlever tre av fyra kvinnor 
tio år efter cancerbesked. 
 
Utvecklingen av sjukvården har gjort att fler fall av bröstcancer upptäckts i ett tidigt 
skede vilket lett till ökade chanserna att överleva för dessa kvinnor (Cancerfonden 
2014). Trots denna utveckling är behandling av bröstcancer en lång och dyr process 
som kan orsaka spridning, förlust av organ och ibland leda till döden. Tidigare 
forskning visar att hela processen från diagnos, behandling till eftervård kan orsaka 
psykiska problem för både kvinnan och närstående (Avci, Okanli, Karabulutlu & Bilgili 
2009, ss.301-302). Bröstcancer kan delas in i olika former beroende på vart det 
uppkommer, en form kallas doctalcancer och uppstår i mjölkgångarnas celler en annan 
kallas lobulärcancer och uppstår i mjölkkörtlarna. Bröstcancer kan också uppstå i 
bindväven som finns mellan, mjölkkörtlarna men detta är ovanligt. Orsaker till 
bröstcancer är oklart men forskning har visat på ett samspel mellan riskfaktorer som till 
exempel hormonbalans, arvsfaktorer samt livsstilsfaktorer (Cancerfonden 2014). 
Spridningen av cancerceller sker genom att cancercellerna delar sig hastigt och tas ut i 
blodbanan samt lymfsystemet. Cancercellerna kan sätta sig på andra organ i kroppen 
och detta kallas för metastasering, oavsett vilket organ de sätter sig på kallas det 
fortfarande för bröstcancer (American Cancer Society 2015a). Enligt Cancerfonden 
(2014) metastaseras bröstcancer främst till lungor, lever och skelett.    
 

Symtom 
Det vanligaste symtomet vid bröstcancer är en knöl i bröstet (Cancerfonden 2014). Om 
knölen är hård, oregelbunden och smärtfri är det troligen cancer det rör sig om, detta 
kan variera eftersom cancerknölar även kan vara mjuka, smärtsamma och runda. På 
grund av detta är det viktigt att undersöka alla knölar som uppstår i brösten. Symtom 
kan även vara svullnad, inåtvänd bröstvårta och förtjockad bröstvårta (American Cancer 
Society 2015b). Andra symtom kan vara knöl i armhålan, rodnad hud samt vätskade 
bröstvårta i form av mjölkliknande vätska (Cancerfonden 2014). Kvinnor som fått 
bröstcancerdiagnos och väntar på behandling kan uppleva preoperativa stressymptom 
som exempelvis trötthet och smärta vilket kan inverka på deras livskvalitet (Denieffe, 
Cowman & Gooney 2013, ss.2493-2494).    
  

Behandling 
Kirurgi är den främsta behandlingsformen mot bröstcancer, andra ofta använda 
behandlingar är cytostatika, strålning samt hormonell behandling. Vid bröstcancer är det 
vanligt att kirurgiskt avlägsna den del av bröstet som innehåller cancertumörer, detta 
kallas bröstbevarande kirurgi. (Cancerfonden 2014). Vid en mastektomi tas all 
bröstvävnad bort och det som blir kvar av bröstet är ärr och hud (Fallbjörk, Sallander & 
Rasmussen 2012, s.42). Vid operation vill kirurgen även identifiera portvaktskörteln 
som analyseras under operationen för att undersöka om det finns tumörceller i den. Om 
det saknas tumörceller i portvaktskörteln behövs det inte tas ut fler körtlar, finns 
tumörceller så avlägsnar kirurgen ytterligare lymfkörtlar i armhålan, detta görs för att 
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kunna bedöma stadiet på sjukdomen samt kunna erbjuda den bästa behandlingen 
(Cancerfonden 2014).  
 

Sex och samliv vid ohälsa 
Sexualitet kan ses som en del av intimitet. Behov av sex och intimitet kan variera 
mellan individer och kan vara betydande för upplevelsen av välbefinnande. Intimitet 
kan ses som en varm känsla av glädje och behöver inte involvera fysisk kontakt, utan 
kan istället handla om vara nära familj och vänner. Livskvaliten kan påverkas av hur 
stor del utav de intima behoven som tillgodosetts (Steinke 2005, ss.40-41). En 
problematisk effekt efter cancer kan vara förändringar kopplat till sexualitet och 
intimitet som kan ha en påverkan många år efter lyckad behandling. Dessa förändringar 
kan vara emotionella eller fysiska och påverkar relationen mellan patient och partner. 
Kvinnor som genomgår cancer kan uppleva mindre sexuell lust på grund av rädsla för 
smärta vid samlag. Oro kring kroppsuppfattning relaterat till ärrbildning, förlust av hår 
samt avsaknaden av ett- eller båda bröst är ytterligare orsak till minskad libido (Ussher, 
Perz & Gilbert 2014, ss.210-211). Kvinnor kan efter att ha förlorat ett eller båda bröst få 
problem med sexuella funktioner, det kan handla om svårigheter att bli upphetsad, 
slappna av under samlag, få orgasm samt tappat intresse för sex (Fobair, Stewart, 
Chang, D’Onofrio, Banks & Bloom 2006, s.588-589). 
 
 

Vårdvetenskap 
Livsvärld 
För att få en djupare förståelse av patientperspektivet används livsvärldsteorin. Teorin 
kan ses som en pelare samt ett centralt begrepp i vårdvetenskapen. Livsvärlden är unik 
och personlig för varje individ och innefattar hur människan ser sig själv samt 
omvärlden, i omvärlden ingår bland annat närstående och vårdare (Dahlberg & Segesten 
2010, ss.126-128). Enligt Wiklund (2003, s.48) har varje människa ett förhållande till 
sin egen kropp som är unikt och det är genom kroppen människan upplever världen och 
sig själv. Den levda kroppen utgör ankare för livsvärlden och kan enligt livsvärldsteorin 
ses som ett subjekt med erfarenheter, tankar, känslor och upplevelser. Vid förändrad 
kropp förändras tillgången till världen, när en människa drabbas av lidande i form att 
skada eller sjukdom påverkas människans existens (Dahlberg & Segesten 2010, s.133).  
 

Lidande   
Lidandet kan ses som en inre process som orsakats på grund utav en upplevd förlust av 
kontroll och helhet. Människans sociala identitet är starkt kopplad till prestation samt 
kroppens utseende och funktion. Då skada eller sjukdom påverkar livssituation påverkas 
också självbild och identitet. Den nedsatta funktionen i sig orsakar inte kroppen ett 
lidande utan det är personens existens bakom den fysiska kroppen som lider, detta kan 
ha en negativ påverkan på människans upplevda identitet. Livslidandet påverkar hela 
människans existens och dess dimensioner, detta lidande framträder ofta då människan 
drabbas av sjukdom. En människa som upplever ett livslidande kan uppleva känslan av 
inte kunna upprätthålla sin roll i det sociala livet eller på arbetet (Wiklund 2003, ss.96-
110). Patienter som drabbas av en förlust av värdighet i samband med sjukdom kan 
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erfara ett lidande samt uppfatta sig själva som en börda. Lidande kan ses tvunget för att 
kunna ta fram verktyg vilket kan bidra till att bättre kunna hantera svårigheter genom 
sjukdom (Ellis, Cobb, O’Connor, Dunn, Irving & Lloyd-Williams 2015, s.208). När 
människor befinner sig i ett livslidande kan ifrågasättande av identitet samt reflektioner 
kring existentiella frågor uppstå. Dessa existentiella frågor kan vara vem är jag, vem har 
jag varit, vem ska jag bli (Wiklund 2003, ss.108-110).  
 

Hälsa, mening och livskraft 
Alla människor upplever en längtan till mening och sammanhang. För att kunna uppleva 
hälsa är det nödvändigt att samtidigt erfara en känsla av sammanhang och mening 
(Dahlberg & Segesten 2010, s.77).  Hälsa kan upplevas som något människan har, hälsa 
är dock något människan är och medför en upplevelse av helhet, ett fäste i den levda 
kroppen som kan bidra till en upplevelse av sammanhang och mening i livet (Wiklund 
2003, s.82). Forskning har påvisat vikten av att inneha balans samt kunna balansera 
åtagande, upplevelser och känslor. Patienter upplever strävan efter balans som en väg 
till att uppnå välbefinnande trots sjukdom. Förmågan att balansera kan ses som en 
process där patienten får utrymme att ta egna ställningstagande kring förpliktelser till 
exempel att välja spara krafter till meningsfulla göromål. Människan kan se balans och 
balansera som verktyg för att kunna hantera de förändringar sjukdom medför (Lipworth, 
Hooker & Carter 2011, s.720). Livskraft är ett vårdvetenskapligt begrepp som kan 
tolkas som en förmåga att kunna genomföra små och stora livsprojekt, vilket gör det 
möjligt att uppleva ett gott liv. Vad som menas med små och stora livsprojekt kan 
upplevas olika av olika individer. Det kan också ändras om en människa drabbas av 
skada eller sjukdom. Livskraft är ett nödvändigt verktyg för att kunna ha styrkan att 
möta motgångar men också viljan att uppleva välbefinnande och hälsa. Hur livskraften 
stärks kan se olika ut för olika individer. En del använder djur och natur för att finna 
kraft och glädje i vardagen. Andra exempel är handarbete, trädgårdsskötsel, familj, 
vänner, träning och resa. För att finna livskraft behövs, utöver yttre faktorer, en inre 
strävan. Detta kan gynnas genom att fokusera på en känsla av inre existens och lugn 
(Dahlberg & Segesten 2010, ss.62-64).  
 
 
 

Vårdrelation 
Den vårdande relationen mellan vårdare och patient är en viktig aspekt av vårdandet, 
där patienten får utrymme att uttrycka sin livsvärld. För att ha en fungerande 
vårdprocess krävs det en god vårdrelation, om relationen uteblir riskerar vårdandet att 
bli opersonligt och objektivt. Den caritativa andan skall utgöra grunden i vårdrelationen 
för att kunna värna om patientens värdighet (Wiklund 2003, s.155). Caritasmotivet är ett 
centralt begrepp i den vårdvetenskapliga värdegrunden och innebär att medmänsklig 
kärlek, barmhärtighet och medlidande är det som ger skäl för att vårda (Wiklund 2003, 
s.31). En vårdande relation tillåter vårdare att komma patienten nära och det kan skapa 
ett band dem emellan som präglas av tillit, kärlek och medlidande. Att vara nära 
patienten innebär att kunna få ta del av samt lyssna till patientens upplevelser och 
känslor. Genom att varsamt vårda relationen mellan vårdare och patient kan patientens 
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upplevelser av ångest, oro och smärta minska (Iranmanesh, Axelsson, Sävenstedt & 
Häggström 2009, s. 1303). 
 
Vårdaren har till uppgift att skapa förutsättningar för att etablera en vårdrelation. 
Vårdrelationen är alltid asymmetrisk eftersom vårdaren har en maktposition genom sin 
yrkesroll och kunskap. Vårdrelationen bygger på en ömsesidig tillit och respekt mellan 
vårdaren och patienten, det yttre ansvaret ligger hos vårdaren. Vårdrelationen måste 
utgå från patienten och vårdaren måste bjudas in för att kunna få ta del av patientens 
lidandeberättelse. När en vårdrelation har etableras kan detta främja patientens 
hälsoprocess, vilket kan öka patientens välbefinnande (Wiklund 2003, ss.155-159). För 
att kunna skapa en god vårdrelation krävs att vårdare är närvarande och aktivt lyssnar 
till det patienten vill berätta samt respekt för eventuell skillnad i livsåskådning 
(Iranmanesh, et al. 2009, s. 1302). 
 
Svensk sjuksköterskeförening (2012, s.31) skriver att sjuksköterskans huvudsakliga 
ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande. 
Sjuksköterskan har som uppgift att tillgodose patienten med tillräcklig information för 
att patienten ska kunna fatta ett eget beslut vad gäller sin vård. Om patienten inte får den 
informationen kan det leda till att det autonoma valet uteblir. Informationen bör 
anpassas beroende på patientens situation, bakgrund, tillstånd och förutsättningar 
(Birkler 2010, ss.146-147).  
 
 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Kvinnor som genomgår mastektomi i behandling av bröstcancer kan uppleva en stor 
förlust som i sig kan leda till identitetskris. Forskning har visat att kvinnors förhållande 
till sig själv och andra kan komma påverkas i och med behandling. Genom att belysa 
kvinnors upplevda livskvalitet relaterat till en förändrad livsvärld vill författarna kunna 
belysa den psykiska resan dessa kvinnor genomgår tiden efter operation. Denna 
kunskap kan tillföra en ökad förståelse för de psykiska påfrestningar kvinnor kan 
uppleva. Genom att öka förståelsen för kvinnor som förlorat ett eller båda bröst till följd 
av sjukdom kan vården fortsätta utvecklas och förbättras. Hur upplever dessa kvinnor 
sig själva efter förlusten av ett bröst? Påverkas deras relationer? Vad är sjuksköterskans 
roll? Tidigare forskning har visat att kvinnor som förlorat ett eller båda brösten i 
samband med behandling av bröstcancer upplever en rad olika känslor som påverkar 
livskvaliten och välbefinnandet. Det är viktigt för dessa kvinnor att få stöd både fysiskt 
och psykiskt, samt hjälp för att kunna uppleva välbefinnande trots sjukdom.  
 
SYFTE 
Syftet är att belysa kvinnors upplevelse av att förlora ett bröst efter kirurgisk 
behandlingen av invasiv bröstcancer.  
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METOD 

Datainsamling 
Detta examensarbete grundas på en litteraturstudie i enlighet med Axelsson (2012, s. 
203) där vald metod innebär att studien bygger på kvantitativa och kvalitativa 
forskningsartiklar som sedan granskats inom ett definierat område. Litteratur studien 
bygger på tio forskningsartiklar, varav sex kvantitativa och fyra kvalitativa. 
Forskningsartiklarna har sökts fram genom en initial samt tre kompletterande separata 
sökningar i databaserna Cinahl och Summon. Följande sökord har använts: mastectomy, 
quality of life, impact, identity, breast cancer, need, support, cancer patients, 
experience, loss of breast och life after mastectomy. Avgränsningar har gjorts för att 
minska urvalet, se (Bilaga 1). Vid sökning av forskningsartiklar har svenskt och 
engelskt språk inkluderats. Det har inte skett någon geografisk avgränsning vid sökning 
då det är av intresse att identifiera eventuella kulturella skillnader. De inklusionskriterier 
som använts vid litteratursökning var att det skulle ha ett tydligt patientfokus, centreras 
på upplevelsen efter mastektomi samt endast deltagande kvinnor i studien.  
Exklusionskriterier som använts var sexuella minoriteters upplevelser och deltagande 
män i studien. 
 

Urvalsprocess 
Totalt har en initial samt tre kompletterande artikelsökningar gjorts i utformandet av 
denna litteraturstudie, alla har genomgått urvalsprocessen. Urvalsprocessen utfördes i 
två steg, se (Bilaga1), i det första urvalet lästes samtliga artiklars abstrakt för att på så 
sätt kunna göra en tidig bedömning om artikeln var relevant för litteraturstudiens syfte. I 
andra urvalet granskades artiklarna och de som svarade an på syftet samt uppfyllde 
inklusionskriterier inkluderades i studien.  
 

Initial sökning 
Sökning i Cinahl gav 123 träffar efter avgränsningar, i urval ett valdes 13 stycken 
artiklar ut som upplevdes intressanta för syftet. Författarna granskade samtliga artiklar 
och diskuterade relevans vilket resulterade i ett andra urval där sju artiklar inkluderades, 
fem stycken kvantitativa samt två stycken kvalitativa.  
 

Kompletterande sökning 
Kompletterande sökning ett gjord i Cinahl gav fem träffar, en artikel upplevdes relevant 
och inkluderades i studien. Den kompletterande sökningen nummer två gjord i Cinahl 
gav 20 träffar varav en inkluderades. Den sista kompletterande sökningen nummer tre 
gjordes i Högskolan i Borås databas Summon och gav 562 träffar, dessa avgränsades till 
två, av dessa två svarade endast en på syftet.  
   

Dataanalys 
Analysen har grundats på Axelssons metod (2012, ss. 212-214) där skillnader och 
likheter mellan forskningsartiklarnas resultat har jämförts. Vi har valt att analysera data 
genom att sammanställa varje artikels syfte, metod, urval och resultat i en tabell, se 
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(Bilaga 2). Artiklarna har grundligt bearbetats flertal gånger för att försäkras från 
feltolkningar. Litteraturstudien bygger på kvantitativa samt kvalitativa 
forskningsartiklar, användningen av dessa upplevs ha gett arbetet en bredd som berikat 
resultatet. Enligt Axelsson (2012, s. 212) kan litteraturstudiens resultat bli mer 
begripligt för läsaren då det finns en tydlig struktur i arbetet med till exempel teman 
som rubriker och underrubriker. Författarna sammanställde artiklarnas resultat och tog 
på så sätt fram teman och subteman. Dessa teman utgör grunden i resultatdelen i studien 
och bildar en röd tråd genom kvinnas upplevelse av att förlora ett bröst. De studier som 
granskades hade ett antal gemensamma beröringspunkter i olika delar av resultatet.  
 
RESULTAT 
Resultaten beskrivs utifrån tre övergripande teman och sju subteman som beskriver 
kvinnornas upplevelser av förändrad självbild, relationer samt begränsad livskvalitet.  
 
Tabell 1 

Teman Subteman 
Förändrad självbild  - Att möta sig själv dagarna efter operation  

- Att förlora sin kvinnlighet 
- Att acceptera sin kropp  

Relationer - Relation med närstående 
- Sexliv  

Begränsad livskvalitet - Förändrad livssituation 
- Kvinnors upplevelse av behov av stöd och 

information  
 

Förändrad självbild 
Resultaten visar att kvinnor som genomgår mastektomi upplever olika känslor relaterat 
till förändrad kropp, vilket kan inverka på självbild, identitet och upplevd kvinnlighet.  
 

Att möta sig själv dagarna efter operation 
Att våga möta sin spegelbild efter en mastektomi kan beskrivas som en konfrontation. 
Då patienten, för första gången möter sin spegelbild kan känslor av att vara stympad 
uppstå. Rädslan av att möta sin förändrade kropp efter operation gör att en del av dessa 
kvinnor undviker att se sig själva i spegeln (Freysteinson, Dutsch, Lewis, Sisk, Wuest & 
Cesario 2012, s.364). 
 
I en studie gjord av Freysteinson, et al. (2012, ss.365-366) identifierades fyra stycken 
subteman till upplevelsen av att se sig själv i spegeln. Det första temat som beskrivs är 
”jag är”. Detta är det första steget i att möta sin egen spegelbild efter operation. Miljö, 
livserfarenheter och arv hjälpte kvinnorna att finna sina egen mening för att kunna ta 
steget att se sig själv i spegeln. Nästa tema som identifierades var ”jag bestämmer mig 
för”. Här beskrivs att kvinnorna hade alla olika individuella orsaker som gjorde att de 
bestämde sig för att se sig själv i spegeln. Den största orsaken visade sig vara 
nyfikenhet. Nyfikenheten var kopplad till hur utseendet hade förändrats efter operation 
samt för att kunna lära känna sig själva på nytt. En annan orsak till att möta 
spegelbilden var att det var nödvändigt för att kunna ta hand om operationssåret samt 
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eventuellt drän. En del av kvinnorna fann det initialt svårt att se den förändrade kroppen 
i spegeln,  de kunde dock motiveras av behovet att utföra egenvård kring operationssår. 
Det tredje motivet till att se sig själv i spegeln var att spegeln ansågs vara en naturlig del 
i kvinnornas vardag gällande till exempel sminka sig och ordna med håret. Det var 
viktigt för kvinnorna att det skulle finnas en symmetri. En del av kvinnorna övervägde 
rekonstruktion och en del valde att bära protes. Det tredje temat som författarna tar upp 
är ”jag ser”. Här beskrivs det att en människa ser sig själv i spegeln på tre olika sätt, via 
minnesbilden, med ögonen och genom att förstå innebörden av det. Att se sig själv i 
spegeln enbart med ögonen visade sig vara den enklaste biten. Kvinnorna fann det svårt 
att förstå innebörden av det de såg. När de mötte sin kropp i spegeln efter mastektomi 
fick de en känsla av att vara vanställda. Kvinnorna upplevde olika känslor kring den 
egna kroppen och de beskrevs som avskyhet, ilska, sorg, lättnad, glädje, chock, 
överraskning, rädsla, sårad, värdelös och frustration. Alla kvinnor som deltog i studien 
hänvisade till mastektomiområdet med ”det” eller ”den”. Detta tydliggjorde det faktum 
att kvinnorna inte ansåg att operationsområdet var en del av dem själva. Det fjärde och 
sista temat som studien identifierat var ”jag accepterar”. Kvinnorna som befann sig i 
detta sista steg kunde antingen uppleva ett lidande, en form av acceptans eller en 
längtan till ett nytt cancerfritt liv. 
 
Då kvinnor genomgår en förändring är det inte bara den fysiska kroppen som drabbas, 
utan oro och förväntningar bidrar till en rad olika känslor (Andrzejczak, Markocka-
Maczka & Lewandowski 2012, s.1656). När kvinnor genomgår mastektomi kan en 
spricka skapas mellan det friska och det sjuka, den nya verkligheten av osäkerhet kring 
den stympade, främmande och trasiga kroppen öppnar dörrar till djupare reflektion. När 
kroppen förändras väcks frågor kring att vara människa och detta kan leda till negativa 
fantasier kring att uppleva sig själv omänsklig samt att identiteten raseras (Piot-Ziegler, 
Stassi, Raffoul & Delaloye 2010, s.493). 
 
 
Att få diagnosen bröstcancer och senare beskedet att mastektomi är nödvändigt kan 
skapa en signifikant fysisk samt psykisk börda för patienten (Andrzejczak, Markocka-
Maczka & Lewandowski 2012, s.1655). Upplevelsen av att förlora kontrollen är starkt 
kopplat till lidande, Många kvinnor har ett behov av att förändra sin smärtsamma 
upplevelse genom att ifrågasätta sättet de upplever sin egen kropp. Ifrågasättande är en 
viktig del i processen av att kunna acceptera den förändrade kroppen (Piot-Ziegler, et al. 
2010, ss.491-493). 
 

Att förlora en del av sin kvinnlighet  
Alla kvinnor som genomgår en mastektomi upplever inte en förlust av sin kvinnlighet. 
Femininitet behöver inte vara kopplad till bröstet i sig, utan kan istället vara kopplad till 
den fysiska framtoningen gällande klädsel och personlighet. Vissa kvinnor anser att 
bröstet kan ses som könsneutral del av kroppen. Känslan av att förlora ett bröst kan ge 
upphov till olika emotionella responser beroende på vart i livets faser kvinnan befinner 
sig (Fallbjörk, Sallander & Rasmussen 2012, s.47). En förlust kan upplevas som så 
fundamental att det känns som om hela människans grundläggande villkor förändras. 
Många kvinnor har frågor och oro kring sin identitet relaterat till en förändrad kropp och 
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dödlighet. Dessa funderingar kan väckas tidigt i kvinnans sjukdomsförlopp, redan innan 
mastektomin skett (Piot-Ziegler, et al. 2010, s.494).  
 
I en annan studie framgår det att kvinnor som genomgått en förlust av ett bröst kan 
uppleva en stark koppling mellan brösten och kvinnligheten. När bröstet är borta så kan 
en känsla av att vara värdelös som kvinna uppstå. En del kvinnor i uppgav att förlusten 
bidrog till att de inte ville lämna huset eller se sig själva i spegeln (Cebeci, Yangin & 
Tekeli 2011, s.409).  
 
Forskning har visat att kvinnor som genomgått radikala kroppsliga förändringar vid 
mastektomi kan uppleva hopplöshet och negativa känslor inför framtiden. Detta 
tankemönster har visat sig starkt kopplat till depression och tankar kring suicid. 
Bröstcancerpatienter behöver ett visst mått av hopp för att kunna uppleva 
välbefinnande. Vid en förlust av hälsa är det normalt att känna en hopplöshet, det är då 
viktigt att sjukhuspersonal arbetar på ett sådant sätt att hopplösheten inte skapar ett 
hälsohinder för patienten som påverkar hälsoprocessen (Avci, et al. 2009, s.303).   
 
Kvinnor som anser att förlora ett bröst innebär att förlora sig själv anser också att 
bröstrekonstruktion är en nödvändighet för att återigen bli hel som kvinna. Dessa 
kvinnor upplever det svårt efter mastektomi att kunna leva sitt liv som förut. De 
upplevde sig begränsade på grund av de är tvungna att dölja bröstprotesen. Kvinnorna 
undviker situationer där de behöver vara lättklädda som till exempel badhuset och 
gymmet. Även klädvalet gör att kvinnorna känner sig begränsade då de inte ville dra 
blickarna till bröstområdet (Fallbjörk, Sallander & Rasmussen 2012, s.44). I en studie 
gjord av Cebeci, Yangin och Tekeli (2011, s.409) framgår att en del av de kvinnor som 
genomgått mastektomi lägger mycket tid och energi på att försöka dölja sin förlust. 
Detta genom till exempel lägga bomull i Bh:n i väntan på protes.  
 
 

Att acceptera sin kropp  
Identitet är djupt rotad i människans kropp, då kroppen förändras kan identiteten 
ifrågasättas. Människans egen och andras uppfattning om kroppen är avgörande för vår 
sociala identitet, identitet ses som en process som är svår att definiera. Varje människa 
har en personlig uppfattning om vad identitet innefattar (Piot-Ziegler, et al. 2010, 
ss.494-495). Kvinnor, efter mastektomi, spenderar mycket tid på att reflektera över hur 
världen uppfattar dem och deras kroppar (Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012, ss.41-
45). I studien gjord av Andrzejczak, Markocka-Maczka och Lewandowski (2012, 
s.1655) beskrivs att äldre kvinnor över 65 år finner det svårt att acceptera sin nya kropp 
efter ingreppet, enbart 50 % uppgav att det tyckte om att se den förändrade kroppen, 70 
% av de yngre kvinnorna i åldrarna 34-49 år uppgav samma svar.  
 
En del kvinnor upplever en tomhet och en svårighet att ta sig vidare i livet på grund av 
deras kroppsuppfattning. I kontrast mot detta, finns det också kvinnor som accepterar 
deras förändrade kroppar och som anser att de blivit mindre utseendefixerade. Dessa 
kvinnor upplever att mastektomin har påverkat deras liv men väljer att se det som en 
naturlig del, till exempel som att föda barn (Fallbjörk, Salander & Rasmussen 2012, 
s.46). 
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I en studie gjord av Cebeci, Yangin och Tekeli (2011, s.409) framgår att alla de kvinnor 
som deltog upplevde en förändring av den egna kroppsuppfattningen, inte bara av 
cancern i sig utan också utav behandlingen. Dessa kvinnor har svårt att acceptera den 
förändring som de ser i spegeln. Förlusten av inte bara bröstet utan också hår och 
ögonbryn fick kvinnorna att känna sig främmande för sig själva. Oron för att andra inte 
skulle känna igen dem var påtaglig.  
 
 

Relationer  
Det har genom forskning visat att kvinnor som genomgått mastektomi kan uppleva 
känslor som försämrat självförtroende vilket kan bidra till en förändring gällande 
relationer och sexualitet.  
 

Relation med närstående 
Bröstcancer kan ge en förändrad dynamik i relationen mellan partner (Andrzejczak, 
Markocka-Maczka & Lewandowski 2012, s.1655). I en studie gjord av Cebeci, Yangin 
och Tekeli (2011, s.408) framgår det att alla kvinnor som medverkade i studien uppgav 
att de fick socialt, känslomässigt samt psykiskt stöd av deras familjer under 
behandlingen. Bandet mellan familjemedlemmarna kan stärkas under denna period. 
Vidare skriver författarna att alla deltagare upplevde en påverkan på deras normala 
aktiviteter så som att kunna äta och gå.  
 
I en studie gjord av Avci, et al. (2009, s.302) beskriver författarna att kvinnor kan 
förvänta en negativ påverkan på relationen till sin partner efter mastektomi. Detta på 
grund av att kvinnor kan lida av en skadad kroppsuppfattning. Kvinnorna i studien gjord 
av Andrzejczak, Markocka-Maczka och Lewandowski (2012, s.1655) visar att det kan 
vara svårt att tala om sitt lidande samt dela med sig av upplevelsen med närstående, 
vilket kan bidra till att kvinnorna sluter sig samt känner sig ensamma och avskurna från 
omvärlden. En del av kvinnorna i studien hade förväntningar att relationen skulle 
påverkas medans en annan del av kvinnorna inte ansåg att det skulle ha någon påverkan 
på relationen. Studien visade också att mastektomi inte har någon negativ påverkan på 
stabila äktenskap men att det fanns en påverkan på den sexuella relationen mellan 
partnerna. En tredjedel av kvinnor som genomgår mastektomi upplever en direkt 
negativ påverkan på relationer. Kvinnor som kämpar mot cancer brottas med känslor av 
försämrat självförtroende kopplat till upplevelsen av att vara mindre attraktiv. Hälften 
av kvinnorna över 65 år i studien tenderar att inte prata om välbefinnande med sin 
partner, i kontrast mot yngre kvinnor mellan åldrarna 34-49 år där 70 % uppger att de 
talar med sin partner.    
 

Sexliv 
Alla kvinnor, som diagnostiserats med bröstcancer oberoende av etnicitet har tankar 
kring sin kroppsbild och sexualitet (Manganiello, Hoga, Reberte, Miranda & Rocha, 
2010, s.167). De kvinnor som genomgått kirurgisk behandling mot bröstcancer kan bli 
mer tillbakadragna och uppleva känslor som ensamhet, nedstämdhet och hopplöshet. 
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Detta i sin tur kan leda till kvinnorna negligerar sin sexualitet och därmed påverkas 
sexlivet med partnern (Avci, et al. 2009, s.301). I en studie som tidigare gjorts på ämnet 
visade att den sexuella funktionen påverkades hos kvinnor som genomgått mastektomi 
(Manganiello, et al. 2010, s.170). 
 
I en artikel skriven av Andrzejczak, Markocka-Maczka och Lewandowski (2012, 
ss.1655-1656) beskrivs att 17 % av kvinnorna i den äldre gruppen, 65 år och uppåt 
upplevde att de fick mindre uppmärksamhet av deras partner. Enbart 10 % upplevde 
samma i den yngre gruppen, 34-49 år. Det framgår att 67 % av kvinnor i åldrarna 34-49 
år, upplever att de är lika attraktiva i sina partners ögon efter mastektomin. En stor del 
av kvinnorna i åldrarna 34-49 år uppgav att relationen förblev oförändrad efter 
operationen. Mer än hälften av kvinnorna som deltog i studien, oberoende av ålder, 
uppgav att den sexuella aktiviteten minskade markant efter mastektomin. De främsta 
problem som kvinnor upplever efter mastektomi, kopplad till sexualitet, är försämrad 
självbild, upplevelsen av att vara stympad, depression, minskad sexlust, känslan av att 
vara mindre attraktiv, trötthet, smärta, svårighet kopplad till orgasm, 
hormonförändringar samt vaginal torrhet (Manganiello, et al. 2010, s.169).   
 
 

Begränsad livskvalitet 
Resultaten visar att diagnos och behandling av bröstcancer kan bidra till försämrad 
livskvalitet som kan orsaka ett ökat lidande för patienten.  
 

Förändrad livssituation 
Alla kvinnor, oavsett socioekonomisk status, behöver stöd efter mastektomi. Kvinnor 
som deltar i stödgrupper och får träffa kvinnor i samma situation har lättare att anpassa 
sig till den nya livssituationen, ökad självacceptans och får verktyg för att kunna hantera 
sin nya sociala roll inom och utom familjen. Nivån av post-traumatisk stress efter 
mastektomi spelar en betydande roll då sjuksköterskan försöker bedöma kvinnors 
upplevelse av sin tillvaro. Intensiteten av post-traumatiska stressen avgör den nivån av 
ångest och depression som kvinnorna upplever efter ingreppet (Skrzypulec, Tobor, 
Drosdzol & Nowosielski, 2008, s.618). Livskvalitén kan påverkas av rädslan av att 
återinsjukna, få metastaser eller att dö. Dessa känslor kan ge upphov till ångest, 
depression, isolering, panik som slutligen kan leda till svår psykisk ohälsa 
(Andrzejczak, Markocka-Maczka & Lewandowski 2012, s.1655). Vardagliga göromål 
kan bli svåra att genomföra som till exempel att klä på sig, sköta sin personliga hygien 
och hushållssysslor, vilket kan ha en negativ påverkan på livskvalitén (Leticia Meda 
Vendrusculo Fangel, Panobianco, Kebbe, Ana Maria de Almeida & Gozzo, 2013, s.98).  
 
 
Det är inte bara själva sjukdomen i sig som påverkar patienten. Även 
cancerbehandlingen kan påverka patientens liv. Autonomi och självständighet är två 
stora bitar som riskerar att förändras då patienten upplever förlust av kontroll över sitt 
eget liv vilket kan ge svåra psykosociala problem. Kvinnor kan uppleva en förlust av 
självständighet och identitet i samband med mastektomi. Detta kan i sin tur skapa 
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ångest och rädsla vilket inte gynnar livskvalitén (Leticia Meda Vendrusculo Fangel, et 
al. 2013, s.98).  
 
Cebeci, Yangin och Tekeli (2011, s.410) beskriver att kvinnor som deltog i studien 
uppgav att hälsa var något som var viktigt för dem men det var inget som de satte värde 
på innan de blev sjuka. De uppskattade triviala saker efter diagnos och behandling på ett 
annat sätt som att till exempel kunna andas bekvämt, känna smak, kunna dricka samt 
äta. Kvinnorna upplevde en större uppskattning till livet och kände en ökad förbindelse 
till livet efter behandling. Efter att ha genomgått en svår behandling upplevde de att en 
stor tacksamhet för livet och kände att livet var värt att leva.  
 

Kvinnors upplevelse av behov av stöd och information 
Forskning visar att över hälften av kvinnor med bröstcancer upplever att de inte fått alla  
behov tillgodosedda. De områden där patienter upplever bristande stöd är information 
från sjukvården samt psykiskt stöd. Inom informationsområdet framgår att  patienter 
saknar information om långvariga symtom samt hur de kan förebygga komplikationer 
efter behandling. Patienter har förväntningar på ett fortsatt stöd från sjukvården gällande 
hantering av symtom, livskvaliteten och andra hälsoproblem. För att kunna hantera den 
mentala övergången från sjuk till upplevd hälsa, upplever kvinnor ett behov av 
informativt och känslomässigt stöd. Känslan av att inte få sina behov tillgodosedda av 
sjukvården hindrar patienter att gå vidare (Cheng, Darshini Devi, Wong & Koh, 2013, 
s.5). 
 
Av de kvinnor som överlever upplever 37 % minst ett icke uppfyllt behov gällande 
information och stöd från sjukvården. Merparten av dessa kvinnor upplever ett stort 
eller mycket stort  behov av informativt stöd. Patienter upplever bristande information 
främst kring egenvård, rätten till kurator samt hantera sjukdom och biverkningar i 
hemmet. Denna merpart av kvinnor upplever samtidigt minst ett icke uppfyllt behov 
gällande psykiskt stöd, nästan alla av kvinnorna upplever ett stort eller mycket stort 
behov av psykiskt stöd. Patienter önskar mer stöd i sina frågor kring rädslan av 
cancerspridning samt osäkerhet inför framtiden. De upplevda behoven varierar dock 
mellan de canceröverlevande på grund av skillnader mellan upplevt behov och 
förväntningar (Cheng, et al. 2013, s.5).  
 
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion  
Författarna har gjort en litteraturstudie i enlighet med Axelsson (2012, s.203) då detta 
bedömdes som en bra metod vilket passade frågeställningen. Processen kring studien 
upplevs som utvecklande och ses som en övning för att i yrkesrollen kunna inhämta ny 
kunskap och arbeta evidensbaserat. Axelsson (2012, s.210) anser att de senaste 
forskningsstudierna bör ligga till grund för litteraturstudier. I avgränsningen vid 
artikelsökningen valde författarna artiklar senast publicerade 2008 för att tillhandahålla 
så aktuell forskning som möjligt i studien. På kandidatnivå anser författarna att en 
empirisk studie hade blivit för omfattande och krävt mer tid och eftertanke för att kunna 
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utföra etiskt försvarbara intervjuer. Patientgruppen upplevs som sårbar och författarna 
anser att det krävts mer resurser för att möta dessa på ett korrekt sätt.  
 
Författarna har valt att inte begränsa sig geografiskt i litteratursökningen för att kunna 
på ett bredare perspektiv inom området. Studien kan implementeras internationellt då 
resultatet bygger på forskningsartiklar utförda i olika delar av världen. 
Forskningsartiklarna som inkluderats i studien är genomförda i Sverige, Schweiz, 
Singapore, Turkiet, Brasilien, USA, Polen, Irland och Portugal. Författarna anser att 
artiklarna som inkluderats gett arbetet en bredd då det speglar många olika 
populationers upplevelser av samma fenomen. Databaserna Cinahl och Summon har 
använts under artikelsökningen till studien. Dessa behandlar artiklar med ett 
omvårdnads-, och medicinskt fokus. Författarna har valt att enbart använda sig utav 
dessa databaser då de kände sig nöjda med att sökresultatet svarade an på syfte och 
frågeställningar. Författarna anser att fler databaser hade kunnat användas vid 
artikelsökningen, anledningen till varför enbart Cinahl och Summon användes var att 
författarna ansåg de tillräckligt breda samt lättanvända. Sökorden som användes var 
främst MESH-termer dock användes också nyckelord. Processen kring att söka artiklar 
upplevdes som en lång och lärande process vilket författarna känner att de kommer ta 
med sig i sin blivande yrkesroll.  
 
Författarna förmodade i ett tidigt skede att endast kvalitativa studier skulle användas i 
studien. Detta omvärderades då författarna upplevde ett begränsat utbud av kvalitativa 
artiklar av god kvalitet. I efterhand anser författarna att den kvantitativa forskningen har 
bidragit till att bredda perspektivet. De kvantitativa artiklarna har breddat 
litteraturstudien då de undersöker större populationers erfarenheter och upplevelser. 
Författarna anser att avsaknaden av kvantitativa artiklar hade lett till en studie med 
fokus på endast ett fåtal individers upplevelse. Inkluderingen av både kvalitativa och 
kvantitativa artiklar ledde till valet att använda Axelssons modell (2012, ss.112-114) 
som integrerar kvantitativa och kvalitativa studier.  
 
 

Resultatdiskussion  
När en kvinna får diagnosen bröstcancer kan mastektomi vara en livsavgörande 
behandling. Att behöva genomlida den förlust som en mastektomi innebär kan skapa 
olika känslor hos olika kvinnor. Resan från diagnos till överlevnad innefattar berg och 
dalar som delas av närstående. Som sjuksköterska är det viktigt att kunna möta den 
sjuka kvinnan och närstående för att kunna lindra lindande och öka välbefinnande.  
 
Till resultatdiskussion har författarna valt tre teman att diskutera kring. Dessa teman är 
Kvinnans upplevelse av sig själv, Relationer samt Begränsad livskvalitet. 
 

Kvinnans upplevelse av sig själv  
Litteraturstudien visar att kvinnor som genomgår mastektomi har behov av stöd innan 
och efter operation. Vidare pekar resultatet på att kvinnor ofta upplever att de fått 
otillräckligt med stöd och information. Förberedande stöd och vård kan minimera risken 
för postoperativa komplikationer som hade kunnat undvikas. Resultatet i 
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litteraturstudien visar att kvinnor som får stöd och information innan ingreppet upplever 
att de fått med sig verktyg för att kunna hantera det förändrade sammanhanget. Enligt 
tidigare studie innebär cancer för många canceröverlevare en livstid av att försöka förstå   
i en miljö av fragmenterad information. Bristande information från vården leder 
sökandet till bland annat internet och böcker vilket slutar i sönderdelad information 
(Hesse, Arora, Burke Beckjord & Finney Rutten 2015 ss.2538-2539). Tidigare 
forskning gjord på ämnet kring kvinnors behov av stöd i samband med mastektomi visar 
att kvinnors behov av psykiskt stöd förändras under processen (Piot-Ziegler, et al. 2010, 
s.503-504).  Det är viktigt att kontinuerligt utvärdera kvinnornas behov då de inte är 
konstanta under hela processen. Sammanställning av resultatet visar att kvinnor som 
inte upplever att de fått stöd innan operation upplever fler långvariga symtom 
exempelvis smärta och ångest postoperativt. Sjuksköterskor kan minska patientens 
upplevelse av oro, ångest och smärta genom att ha en god vårdande relation präglad av 
tillit och medmänsklighet  (Iranmanesh, et al. 2009, s. 1303). I resultatdelen under 
subtemat ”Att möta sig själv dagarna efter operation” beskrivs de svårigheter kvinnor 
kan uppleva då de ska konfronteras i spegeln med sin förändrade kropp. Enligt 
Freysteinson, et al. (2012, s.368) är det upp till sjuksköterskan att förbereda patienterna 
inför den förändrade kroppen. Patientens tillgång till omvärlden förändras när kroppen 
förändras vilket kan leda till ett lidande som påverkar patientens existens (Dahlberg & 
Segesten 2010, ss.129-133). Det är upp till sjuksköterskan att förbereda patienten på det 
de kan komma att se i spegeln efter mastektomin. För att lindra det lidande en del 
kvinnor upplever efter mastektomin relaterat till kroppsbild bör fokus ligga på 
förberedande stöd och information.  
 
Genom litteraturstudien har det framkommit att förlusten av ett bröst kan leda till 
identitetskris kopplat till kvinnlighet. Samhället kan vara en bidragande faktor till varför 
kvinnor som tagit bort ett eller båda bröst upplever sig mindre feminina. Enligt tidigare 
studie gjord av (Piot-Zieglers, et al. 2010, ss.490-492) utsätts kvinnor dagligen för 
bilder i media på hur en idealisk kvinnokropp skall se ut vilket förstärker känslan av att 
vara onormal samt okvinnlig. Resultatet av litteraturstudien visar att dessa kvinnor 
påverkas i vardagslivet med tanke på klädval och aktiviteter. I en studie gjord av Fobair, 
et al. (2006, s.588) framgår det att en del kvinnor som förlorat ett eller båda bröst 
upplever kroppsbilden som ett problem, vilket kan leda till förändrade klädval samt 
isolering. Innan påbörjad studie var förväntningen att dessa kvinnor skulle ha en känsla 
av lättnad då det sjuka tagits bort, detta var dock inte fallet då många studier pekade på 
kvinnors oro över hur de uppfattas av samhället samt deras klädval. Det är som 
sjuksköterska viktigt att inte bära med sig en förförståelse om att deras kvinnlighet har 
reducerats efter operation eftersom detta kan speglas i vårdandet samt orsaka patienten 
ytterligare lidande. Enligt Wiklund (2003, s.52) är förförståelsen en del av människans 
som aldrig helt kan tas bort. Det är därav svårt för sjuksköterskor att sätta förståelsen åt 
sidan vid vårdandet. Attityder och värderingar bör synliggöras, diskuteras och 
ifrågasättas på arbetsplatser där vårdpersonal vårdar kvinnor som genomgått 
mastektomi. Genom att lyfta problematiken med att vårda en sårbar patientgrupp kan 
bemötandet förbättras och på så sätt stärka patienters hälsoprocess. 
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Relationer  
Litteraturstudien påvisar att dynamiken i relationer kan påverkas av att kvinnan 
genomgår en mastektomi. Enligt Cebeci, Yangin och Tekeli (2011, ss.408-410) kan 
relationer både stärkas och försvagas när kvinnan erfar en mastektomi. Resultatet visar 
att kvinnor har förväntningar om att bli mindre omtyckta, attraktiva och sedda efter 
mastektomi. I en studie gjord av Ussher, Perz och Gilbert (2014, s.213) beskrev en del 
av kvinnorna att det var  partnern  som inte bjöd in till intimitet på grund av rädsla eller 
tappat intresse. Det är viktigt att som sjuksköterska involvera närstående i vården kring 
patienten då närstående kan ha behov av information och stöd för att kunna hantera 
förändringen samt stötta kvinnan. Något som förvånade oss som författare var att en del 
kvinnor har en  rädsla över osäkerheten kring relationen till deras partner kommer 
överleva eller inte efter att bröstet är borta. Enligt tidigare studie gjord av Piot-Zieglers, 
et al. (2010, ss.494-495) var förlusten av bröstvårtan svårare att hantera snarare än 
bröstet i sig eftersom kvinnorna ansåg att bröstvårtan är mer kopplad till sensualitet, 
intimitet samt en synlig symbol för kvinnlighet. Kvinnor som genomgår mastektomi har 
tankar kring sin kroppsbild samt sexualitet och det anses finnas ett samband mellan 
mastektomi och sexualitet. I bakgrunden beskrivs att sexualitet kan vara en viktig del 
för välbefinnandet och kan påverkas efter behandling under en längre tid. Sexualitet är 
ett viktigt ämne som ofta anses som tabu vilket bör uppmärksammas och talas mer om. 
Sjuksköterskor bör bjuda in patienten och partnern till ett sådant samtal trots att det kan 
upplevas som ett svårt och laddat ämne att lyfta. Det kan vara viktigt för sjuksköterskor 
som arbetar med denna patientgrupp att vara beredda på att kunna agera som konsulter, 
utbildare och kuratorer (Avci, et al. 2009, s.303). Sjuksköterskor måste vara öppna för 
eventuell diskussion kring sexualitet och bevara det privata i samtal med patient och 
närstående (Steinke, 2005 s.41). Sjuksköterskan ska kunna erbjuda ett bra stöd och vård 
grundat på patientens alla komplexa behov.   
 

Begränsad livskvalitet  
Resultatet av litteraturstudien visar att kvinnor som får diagnosen bröstcancer och 
behandlas genom mastektomi kan få en försämrad livskvalitet. Det är inom 
sjuksköterskans kompetensområde att arbeta för att stärka cancerpatienter hälsa och 
livskvalitet (Swenurse 2009). Det är främst rädsla för återinsjuknad samt en osäkerhet 
inför framtiden som påverkar kvinnornas livskvalitet på ett negativt sätt. Livskraft kan 
ses som ett livsviktigt verktyg då det kan bidra till förbättrad livskvalitet för människor 
som drabbats av motgångar (Dahlberg & Segesten, 2010 ss.62-63). I bakgrunden tas 
begreppen balans och balansera upp som ett verktyg för patienterna att kunna hantera 
lidande. Balans handlar till viss del om att prioritera och göra rätt val för att finna 
harmoni. Att försöka behålla balans då sjukdom förändrar livet kan dock ge upphov till 
ångest, detta på grund av att förväntningar ofta förblir oförändrade trots skada eller 
sjukdom (Lipworth, Hooker & Carter 2011 s.721). Det är därav viktigt att som 
sjuksköterska upplysa patienten om betydelsen av balans i vardagen för att kunna 
fokusera på att läka fysiskt och mentalt samt stötta patienten till att hålla balansen för att 
undvika ångest. Litteraturstudien visar att tydlig och god information, likväl skriftlig 
som muntlig, kan minska den oro kvinnorna lider av. Kvinnorna bör få med sig 
information hem för att kunna gå igenom i lugn och ro samt veta vart de kan vända sig 
med eventuella frågor och funderingar. Forskning har visat att kvinnor som deltar i 
stödgrupper upplever det lättare att anpassa sig till den nya livssituationen (Skrzypulec, 
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et al. 2008, s.617). Det kan vara viktigt att kvinnorna får träffa andra kvinnor i liknande 
situation för att dela med sig av sina erfarenheter. Som sjuksköterska är det viktigt att ge 
patienten informationen om att det finns andra i samma situation och att det finns 
stödgrupper. Patienten kan ofta uppleva sig som ensam i sin situation och genom att ge 
information om stödgrupper kan den ensamheten och det lidande minska.  
 
I resultatet framgår att hälften av kvinnorna med bröstcancer anser att de har ett eller 
flera behov som inte blivit tillgodosett av vården. Dessa behov gäller främst behovet av 
information och stöd samt psykiskt stöd. Tidigare studie gjord av Piot-Zieglers, et al. 
(2010, s.504) tar upp vikten av att erbjuda psykiskt stöd i ett tidigt skede av bröst cancer 
för att kunna behålla fysisk, verbal samt relationell dialog mellan kvinnan och hennes 
partner. Patientens behov, resurser och mål ska vara till grund för all vård- och 
omsorgsplanering (Vårdhandboken, 2015). Vården idag präglas utav tid- och resursbrist 
vilket kan vara en bidragande orsak till varför patienters behov inte alltid tillgodoses. 
Vårdprocessen kan ses som ett hjul, en ökad förståelse för patientens situation ger en 
positiv inverkan på vården. Med detta menas att förståelsen för en annan individs 
situation gör att hjulet kommer i rullning vilket leder till att patientens behov blir 
tillgodosedda och vården blir av god kvalitet. Om intresset för patientens situation 
uteblir kan ingen vård av god kvalitet utföras.  
 
 
SLUTSATSER 
Efter genomförd litteraturstudie kan slutsatsen dras att kvinnor som förlorat ett bröst 
upplever många känslor kopplat till självbild, sexualitet, identitet och femininitet. Det 
har visat sig att klyftan mellan förväntningar och resultat gör att kvinnorna får svårt att 
hantera de förändringar de står inför. Vården brister ibland i att möta dessa 
förväntningar preoperativt och att tala om realistiska utgångar. Sjukvårdspersonal har i 
vissa studier visat brister när det gäller informationsflöde, bemötande samt stöd, det är 
därav viktigt att öka kunskaperna gällande denna patientkategori. Det är även av stor 
vikt att sjuksköterskan har förmågan att känna in patientens livsvärld och skapa en tillit 
i vårdrelationen. Detta kan förhoppningsvis leda till en positiv mellanmänsklig relation 
och i slutändan till en bra vårdrelation som lindrar patientens lidande. Resultatet visar 
att rädslor som identifierats hos kvinnor som genomgått mastektomi förstärks då de inte 
får stöd och information av sjukvården. Detta leder till en försämring av livskvaliten. 
Ytterligare en slutsats vi som författare dragit utifrån resultatet är vikten av att alla 
professioner inom vården avdramatiserar den starka kopplingen mellan bröst, sexualitet, 
femininitet och välmående genom att synliggöra samt lyfta ämnet inom arbetsgruppen.  
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Bilaga 1. Sökhistorik. 
 
Sökning Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 
Urval 
1 

Urval 
2 

Initial sökning Cinahl Experience 
AND 
Mastectomy 

Peer-rewied, 
Publikationsdatum 
2008-2015, 
abstract available, 
female och 
english language. 

123 13 7 

Kompletterande 
sökning 
nummer ett. 

Cinahl Experience 
AND Loss 
of a breast. 

Peer-rewied, 
Publikationsdatum 
2008-2015, 
abstract available, 
female och 
english language. 

5 1 1 

Kompletterande 
sökning 
nummer två. 

Cinahl Need AND 
support 
AND 
Breast 
cancer. 

Peer-rewied, 
Publikationsdatum 
2008-2015, 
abstract available, 
female och 
english language. 

20 1 1 

Kompletterande 
sökning 
nummer tre. 

Summon Mastectomy 
AND 
Impact 
AND 
Identity 

Peer-rewied, 
Publikationsdatum 
2008-2015, 
abstract available, 
female och 
english language. 

562 2 1 
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Bilaga 2. Artikelmatris. 

Författare, 
årtal, titel och 
tidskrift 

Problem och syfte Metod Urval Resultat 

Qualify of life 
and daily 
activities 
performance 
after breast 
cancer 
treatment. 
Författare: 
Leticia Meda 
Vendrusculo 
Fangel, L. M., 
Sanches 
Panobianco, M., 
Martins Kebbe, 
L., de Almeida, 
A. M., & de 
Oliveira Gozzo, 
T. 
Årtal: 
2013 
Tidskrift: 
Acta Paulista 
De 
Enfermagem 
 

Syftet var att 
utvärdera 
funktionell 
kapacitet, 
livskvalitet och 
relationen mellan 
dessa variabler hos 
kvinnor med 
bröstcancer, ett år 
efter behandling.  

Kvantitativt 
beskrivande 
metod. 
Deltagarna 
valdes ut från ett 
rehabcenter för 
kvinnor med 
bröstcancer. De 
fick besvara ett 
frågeformulär, 
EORTC QLQ-
C30 (European 
Organisation for 
Research and 
Treatment of 
Cancer Quality 
of Life). 123 
kvinnor vårdades 
på rehabcentret. 
Av dessa deltog 
42 st i studien.   

42 kvinnor som 
vårdades på ett 
rehabcenter för 
bröstcancerdrabbade.  
Inklusionskriterier: 
kvinnor som 
genomgått 
mastektomi och 
besökta rehabcentret, 
kvinnor som 
genomgått strålning 
eller cellgifter inom 
det senaste året. 
Exklusionskriterier: 
Metastaser och aktiv 
sjukdom.  
 
 

Resultatet visade att 
cancerbehandling hade 
en negativ effekt på 
aktiviteter i det dagliga 
livet. Studien påvisade 
också att kvinnorna 
hade varierande 
påverkan på deras 
livskvalitet. Förlust av 
självständighet och 
identitet, visade sig 
kunna orsaka ångest 
och rädsla.  

Partner 
relationships 
efter 
mastectomy in 
women not 
offered breast 
reconstruction.  
Författare:  
Andrzejczak, 
E., Markocka-
Maczka, K., 
Lewandowski, 
A. 
Årtal: 
2012 

Syftet var att 
utvärdera graden av 
negativ påverkan på 
patientens mentala 
hälsa efter att ha 
genomgått en 
mastektomi. 

Kvantitativt 
beskrivande 
metod. 
Deltagarna 
svarade på ett 
frågeförmulär 
som fokuserade 
på kvinnors 
upplevelse av 
deras egen 
kropp, 
självförtroende 
samt relationen 
till deras partner.  

60 kvinnor bjöds in 
för att delta. 
Inklusionskriterier: 
gifta eller levde i ett 
heterosexuellt 
förhållande. De 
skulle vara 
öppenvårdspatienter 
till ett rehabcenter 
för onkologi i Kielce 
i Polen. Kvinnorna 
var mellan 34-75 års 
ålder. Deltagarna 
delades in i två 
grupper. Den äldre 

Resultatet visade att 
kirurgi hade negativ 
inverkan på 
partnerskapsrelartionen 
hos 33% av deltagarna. 
30% uppgav att de 
upplevde att deras 
partner tyckte de var 
mindre attraktiva. Mer 
än 80% i den yngsta 
gruppen uppgav att de 
täckte sina kroppar vid 
intim kontakt. 58% i 
den äldre gruppen 
upplevde samma.    
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Tidskrift: 
Psycho-
Oncology 

gruppen bestod av 
kvinnor 50-65 år 
(63% av deltagarna). 
Den yngre gruppen 
(34-49 år) utgjorde 
17% av deltagarna. 
Resterande 20% var 
över 65 år. 
Deltagarna levde i 
Polen.  

From ”No Big 
Deal” to 
”Losing 
Oneself” 
Författare: 
Fallbjörk, U., 
Salander, P., 
Rasmussen, B. 
H.  
Årtal: 
2012 
Tidsskrift: 
Cancer Nursing 

Syftet var att 
beskriva kvinnors 
upplevelse av att 
förlora ett bröst i 
kampen mot 
bröstcancer. De 
undersökte också 
kvinnors reflektion 
kring 
bröstrekonstruktion. 

Kvalitativ metod. 
De deltagande 
kvinnorna fick 
hemskickat ett 
frågeformulär, 
”Life after 
Masetectomy” 
som fokuserade 
på upplevelsen 
att leva utan ett 
bröst. 56% av 
kvinnorna som 
svarade på 
formuläret gick 
med på att delta i 
en intervju. En 
tematisk 
intervjuguide 
användes. 
Intervjuerna 
analyserades 
senare.  

Alla kvinnor i 
Norrland, Sverige, 
som hade genomgått 
en mastektomi under 
2003 blev inbjudna 
att delta i studien år 
2007. 400 kvinnor 
hade fått diagnosen 
bröstcancer under 
2003, 149 stycken av 
dessa hade 
genomgått 
mastektomi och fick 
då hemskickat 
frågeformuläret. 126 
(85%) kvinnor 
svarade på frågorna. 
56% av dessa 126 
kvinnor gick med på 
att delta i intervjun. 
Kvinnorna var i 
åldrarna 39-69 år.   

Analysen av 
datainsamlingen 
delades in i tre teman 
av berättelser i 
resultatet. Det första 
temat beskrev att det 
inte var något stor sak 
att förlora ett bröst 
samt att deras 
självuppfattning var 
oförändrad efter 
operation. Dessa 
kvinnor övervägde inte 
bröstrekonstruktion. 
Det andra temat 
beskrev att mastektomi 
splittrade deras 
identitet och att det 
påverkade deras 
sexualitet, kvinnlighet 
och person. Dessa 
kvinnor upplevde att  
bröstrekonstruktion avr 
nödvändigt.  Det tredje 
temat förhöll sig 
mellan de två första 
teman. Här upplevde 
kvinnorna att 
feminiteten var skadad 
men inte att de var 
förlorade.  

Sexuality and 
quality of life of 
breast cancer 
patients post 
mastectomy. 
Författare: 
Manganiello, 

Syftet var att 
undersöka de 
sexuella 
funktionerna efter 
en mastektomi i 
samband med 
livskvalitén.  

Kvantitativ 
metod. 
Deltagarna fick 
svara på ett antal 
frågeformulär 
kopplade till 
sexualitet och 

De deltagande 
kvinnorna 
identifierades via 
registrering på 
University of São 
Paulo Medical 
School Hospital i 

Resultatet visade att 
mastektomi har ett 
samband med 
allvarliga problem i 
den sexuella 
funktionen hos 
bröstcancer patienter. 
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A., Hoga, 
L.A.K., 
Reberte, L.M., 
Miranda, C.M., 
& Rocha, 
C.A.M., 
Årtal: 
2011 
Tidskrift: 
European 
Journal Of 
Oncology 
Nursing 

relationer. De 
analyserade data 
med hjälp av 
Windows SPSS. 
De använde sig 
även av 
Spearmans 
Correlation 
Coefficient samt 
ANOVA(general 
linear model). 

sydöstra Brasilien. 
De skickade hem 
brev till 142 kvinnor 
som uppfyllde 
kriterierna. 48 
kvinnor dök upp vid 
första förfrågan. Av 
de andra 94 
kvinnorna som 
kontaktades via 
telefon dök 25st upp, 
15st hade avlidit 
samt två uppfyllde 
inte kriterierna. 
Totalt inkluderades 
100 kvinnor i 
studien.  

Det största problemet 
kopplat till sexualitet 
visade sig vara känslan 
av vara stympad samt 
fördomar relaterat till 
kvinnornas självkänsla. 

Women’s 
marital 
adjustment and 
hopelessness 
levels after 
mastectomy 
Författare:  
Avci, A.I., 
Okanli, A., 
Karabulutlu, E., 
& Bilgili, N., 
Årtal: 
2009 
Tidskrift:  
European 
Journal Of 
Oncology 
Nursing 

Syftet var att 
fastställa hur 
äktenskapet 
påverkas samt 
nivån av hopplöshet 
hos kvinnor som 
genomgått 
mastektomi till 
följd av 
bröstcancer.   

Kvantitativ 
metod. 
Deltagarna fick 
svara på ett antal 
frågeformulär 
kopplat till 
relationer och 
hopplöshet.  De 
analyserade data 
med hjälp av 
Windows SPSS 
samt Mann-
Whitney U och 
Kruskarl-Wallis 
test. 

Studien 
genomfördes på 
Ondokuz Mays 
University, Faculty 
of Medicine Hospital 
chemotherapy, 
radiotherapy and 
surgery clinics i 
Turkiet. 59 kvinnor 
deltog, i åldrarna 32-
68.  

Resultatet visade att 
hälften av kvinnorna 
trodde att deras 
äktenskap skulle 
påverkas negativt av 
mastektomin. 
Kvinnors känsla av 
hopplöshet påverkade 
äktenskapet. Det som 
kände låg hopplöshet 
hade lägre 
äktenskaplig påverkan. 
Starkt och positivt 
äktenskap reducerade 
hopplösheten.  

The Experience 
of Viewing 
Onself in the 
Mirror After a 
Mastectomy. 
Författare: 
Freysteinson, 
W.M., Deutsch, 
A.S., Lewis, C., 
Sisk, A., Wuest, 
L., & Cesario, 
S.K., 
Årtal:  

Syftet var att 
beskriva 
upplevelsen av att 
se sig själv i 
spegeln efter en 
mastektomi.  

Kvalitativ metod 
genom 
strukturerad 
analys av 
bandinspelade 
intervjuer samt 
tolkning av 
intervjuresultatet.  

Deltagarna 
rekryterades från tre 
sjukhus i sydvästra 
Amerika. Kvinnorna 
var från 18år och 
uppåt. De talade och 
förstod engelska. De 
hade gjort en 
mastektomi, med 
eller utan 
rekonstruktion, inom 
3-12 månader. Dessa 
kvinnor blev 

Den strukturella 
analysen identifierade 
tre olika begrepp som 
används för att 
beskriva upplevelsen. 
Dessa begrepp var 
”Min kropp”, ”mina 
tankar” och ”andra 
personer i min 
omvärld”. När 
författarna tolkade 
intervjuresultatet 
identifierades fyra 
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2012 
Tidskrtift: 
Oncology 
Nursing Forum. 

inbjudna att delta i 
studien via 
postoperativt 
telefonsamtal. 20 
kvinnor kontaktades, 
12st deltog slutligen 
i studien.  

nyckelord ”jag är”, 
”jag bestämmer”, ”jag 
ser” och ”jag 
accepterar”.  
 

Biopsychosocial 
functioning of 
women after 
mastectomy. 
Författare: 
Skrzypulec, V., 
Tobor, E., 
Drosdzol, A., & 
Nowosielski, K. 
Årtal: 
2008 
Tidskrift: 
Journal of 
Clinical 
Nursing. 

Syftet var att 
identifiera de 
problem kvinnor 
kan möta efter 
mastektomi kopplat 
till livskvaliteten.  

Kvantitativ 
metod. 
Deltagarna fick 
besvara ett 
frågeformulär, 
”Quality of life 
after 
mastectomy”.  
Det gemförde 
skillnaden 
mellan de som 
genomgått 
masektomi och 
resektion av 
bröstet.  

Deltagarna 
rekryterades 
slumpmässigt från 
Amazon Clubs 
federated in the 
Silisian Union of 
Women after 
Mastectomy. 
Kvinnorna som 
genomgått 
mastektomi ingick i 
studie gruppen och 
var 403 st i åldrarna 
28-84. Kvinnorna 
som genomgått 
resektion ingick i 
kontrollgruppen och 
var 91st i åldrarna 
29-77.  
   

Resultatet visade att 
intensiteten av post-
traumatisk stress var 
en viktig faktor som 
påverkade nivån av 
depression och ångest.  
Vidare beskriver 
författarna att 
intensiteten av post-
traumatisk stress inte 
har något samband 
med kvinnans ålder 
eller hur lång tid det 
har gått sedan 
operationen.  

Life experiences 
of women with 
breast cancer in 
south western 
Turkey: A 
qualitive study. 
Författare: 
Cebeci, A., 
Balci Yangin, 
H., & Tekeli, A. 
Årtal: 2011 
Tidsskrift: 
European 
Journal of 
Oncology 
Nursing. 

Syftet var att 
undersöka 
upplevelsen hos 
kvinnor som lever 
med bröstcancer. 

Kvalitativ 
forskningsmetod. 
De samlade in 
data genom att 
använda semi-
strukturella 
frågor vid 
intervju. 
Intervjuerna 
spelades in och 
de analyserade 
data.  

8 kvinnor som 
genomgick 
cellgiftsbehandling 
deltog i studien. 
Inklutionskriterier: 
Tala turkiska, förstå 
frågorna, uttrycka 
sin egna åsikt, 
bröstcancer diagnos i 
minst ett år. 
Exluktionskriterier: 
Psykisk ohälsa, 
metastaser. Studien 
utfördes på Medical 
Oncology Discipline 
at Akdeniz 
University Hospital. 

Författarna 
identifierade tre teman 
gällande upplevelsen 
av att leva med bröst 
canser, dessa var: 
”behov”, ”leva med 
förlust” och 
”förändring”.  

Perceived 
symptoms and 
the supportive 
care needs of 

Syftet med studien 
var att kategorisera 
graden och nivån av 
upplevda symtom 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie. 
De samlade in 
data genom att 

150 bröstcancer 
patienter deltog i 
studien, de skulle 
vara över 21år och 

Resultatet visade att 
över hälften av 
kvinnorna upplever att 
de inte fått sina behov 
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breast cancer 
survivors six 
months to five 
years post-
treatment 
period. 
Författare: 
Cheng, K.K.F., 
Darshini Devi, 
R., Wong, 
W.H., Koh, C., 
Årtal: 2013 
Tidsskrift:  
European 
Journal of 
Oncology 
Nursing. 

och icke 
tillgodosedda behov 
bland bröstcancer 
patienter post-
operativt.  

patienterna fick 
svara på flera 
enkäter.  

ha avslutat 
cancerbehandling 
inom ett halvår till 
fem år tillbaka. Det 
skulle ej 
återinsjuknat.  

tillgodosedda. Det 
störta områdena med 
bristande stöd var 
information från 
sjukvården samt 
psykiskt stöd.  

Mastectomy, 
body 
deconstruction, 
and impact on 
identity: A 
qualitative 
study. 
Författare: 
Piot-Ziegler, C., 
Sassi, M-L., 
Raffoul, W., 
Delaloye, J-F. 
Årtal: 2010 
Tidsskrift: 
British Journal 
of Psychology  

Syftet var att förstå 
konsekvenserna av 
kroppsförändring 
hos kvinnor som 
genomgår 
mastektomy 
kopplat till deras 
identitet.  

Kvalitativ metod. 
Data samlades in 
genom 
intervjuer.  

19st deltog i åldrarna 
37-62 år. Studien 
utfördes i Schweiz.  

Författarna 
identifierade fem 
huvudteman; sjukdom 
och mastektomi, 
utmaning för kvinnans 
identitet, förhållande 
till andra, 
identitetsutmaning 
samt omvärdera 
existentiella 
värderingar.  
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