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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor globalt. Ett 

behandlingsalternativ för bröstcancer är mastektomi, vilket innebär att 

delar alternativt hela det drabbade bröstet opereras bort. Behandlingen 

medför förändringar i kvinnornas liv. Författarna vill med denna 

litteraturöversikt skapa en ökad förståelse för denna patientgrupps 

upplevelser.  

Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva kvinnors upplevelser efter 

mastektomi vid bröstcancer.  

Metod: En litteraturöversikt gjordes med tio vetenskapliga artiklar hämtade från tre 

databaser: CINAHL Complete, MEDLINE och PsycINFO. Åtta artiklar var 

kvalitativa och två artiklar var kvantitativa. Det insamlade datamaterialet 

tematiserades enligt en beskrivning av Friberg. Ur analysen framträdde tre 

teman. 

Resultat: Resultatet presenteras i tre teman: En förändrad kroppsbild och identitet, 

sexualitet och relationer samt stöd. Resultatet visade att upplevelsen efter 

mastektomin var emotionellt påfrestande och att detta hade en varaktig 

påverkan på flera domäner i kvinnornas liv.  

 

Diskussion: Författarna diskuterade kvinnornas upplevelser efter mastektomin och hur 

upplevelserna kan förstås utifrån Katie Erikssons teori om hälsa, vårdande 

och lidande. Författarna har använt sig av egna reflektioner samt aktuell 

forskning för att styrka fynden i resultatet.  

Nyckelord: Bröstcancer, hälsa, känslor, mastektomi, upplevelse  

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 

Abstract 
 

Background: Breast cancer is the most commonly occurring cancer in women 

worldwide. A treatment alternative for breast cancer is mastectomy, which 

means surgical removal of one breast, partially or completely. The 

treatment entails both physical and mental changes in women's lives. With 

this literature review, the authors want to create an increased 

understanding of the experiences of this patient group. 

Aim: The purpose of the literature review was to describe women's experiences 

after mastectomy related to breast cancer. 

Method: A literature review was performed with ten scientific articles identified via 

three databases: CINAHL Complete, MEDLINE and PsycINFO. Eight of 

the articles were qualitative and two were quantitative. The collected data 

was thematized according to a description presented by Friberg. Three 

themes emerged from the analysis. 

Results: The results are presented in three themes: A changed body image and 

identity, sexuality and relationships and support. The result showed that 

the experience after the mastectomy was emotionally stressful and that 

this had a lasting impact on several domains in the women's lives. 

Discussion: The authors discussed the women's experiences after the mastectomy and 

how the experiences can be understood based on Katie Eriksson's theory 

of health, care and suffering. The authors have used their own reflections 

as well as current research to substantiate the findings in the results. 

Keywords: Breast neoplasms, experience, feelings, health, mastectomy  
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Inledning 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i världen. Att få bröstcancer kan 

medföra att kvinnan måste omvärdera och ifrågasätta hela sin livssituation som i sin tur kan 

väcka existentiella tankar. Ett av behandlingsalternativen är mastektomi där delar eller hela 

bröstet avlägsnas, behandlingen framkallar olika känslor och upplevelser. Ämnet är valt 

baserat på egna erfarenheter samt intresse av cancersjukdomar. Författarna till 

litteraturöversikten har båda nära anhöriga som fått ett cancerbesked och har genomgått olika 

typer av cancerbehandlingar. Litteraturöversikten behövs för att belysa kvinnors unika 

upplevelser kring att förlora ett bröst till följd av bröstcancer. Författarna vill med 

litteraturöversikten utföra en sammanställning av aktuell vetenskap för att bidra till en god 

och evidensbaserad vård. 

 

Bakgrund 

Bröstcancer 

Bröstcancer är den tredje vanligaste cancerformen i världen samt den vanligaste cancerformen 

hos kvinnor (Hartbeck & Gnant, 2017). Av alla maligna cancersjukdomar är bröstcancer hos 

kvinnor den främsta dödsorsaken och står för 23 procent av alla dödsfall i cancer (Akram, 

Iqbal, Daniyal & Khan 2017). Hartbeck och Gnant (2017) belyser att en av åtta till tio kvinnor 

kommer att drabbas av bröstcancer under sin levnadstid. Mortaliteten i samband med 

bröstcancer har i världen minskat, främst genom tidig upptäckt och effektiva behandlingar. 

Vid bröstcancer är en elakartad tumör belägen i bröstkörteln (Ericson & Ericson, 2012). 

Cancern utvecklas i bröstkörtlarnas körtelrör eller från körtellobuli, tumören kan vara 

begränsad inom körteln eller växa i vävnaden omkring körteln. Det första symtomet är i regel 

en mindre fast knöl som kan kännas vid palpation av bröstet eller i armhålan (Mykleburst 

Sørensen & Hallbjørg, 2011). Senare symtom som kan tillkomma är indragen bröstvårta, 

svårläkta sår över bröstet, sekretion från bröstvårtan och förändring i bröstets form.  

För att diagnostisera en patient med bröstcancer används trippeldiagnostik metoden 

(Mykleburst Sørensen & Hallbjørg, 2011). I metoden ingår en klinisk undersökning där bröst 

och armhåla palperas. Bilddiagnostik genomförs i form av mammografi och ultraljud, därefter 

tas ett cellprov. Om cancer inte går att utesluta efter dessa undersökningar görs en kirurgisk 

biopsi. Beroende på tumörens storlek genomförs en mastektomi där antingen en del av det 

drabbade bröstet opereras bort eller hela bröstet (Ericson & Ericson, 2012). Då tumören inte 

är större än tre till fyra centimeter genomförs en kirurgisk partiell mastektomi som benämns 
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som bröstbevarande kirurgi. Om tumören är större än fyra centimeter genomförs en 

mastektomi där hela bröstet inklusive lymfkörtlar opereras bort. Beroende på cancerns 

allvarlighetsgrad kan mastektomin behöva kombineras med cytostatika, strålbehandling och 

endokrin behandling. 

Vad som orsakar bröstcancer är okänt, forskning belyser dock några riskfaktorer för att 

drabbas av sjukdomen (Podoll et al., 2018). Faktorer som kön, ålder, tidig menopaus, 

hormonbehandling vid klimakteriet, livsstil, hereditet, tidigare sjukdomar och strålning har 

påvisats ha en bidragande faktor till bröstcancer (Petracci et al., 2011).  

 

Hälsa 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) definieras hälsa som ett tillstånd av fullständig 

fysisk, psykisk och socialt välbefinnande (Dahlberg & Segersten, 2010). Alslman, Ahmad, 

Hani och Atiyeh (2017) menar att denna definition av hälsa är den mest citerade runt om i 

världen. De belyser vikten av den flerdimensionella synen på hälsa och inte bara som frånvaro 

av sjukdom. De menar att hälsan bör erkännas och accepteras som dynamisk och mer 

subjektiv än tidigare. Författarna menar att hälsan måste definieras på ett sätt som stämmer 

överens med dess filosofiska antaganden. 

En del av hälsobegreppet omfattar personens sexuella hälsa (Hulter, 2014). Sexualiteten är 

högst personlig och involverar bland annat könsidentitet, sexuell orientering, erotik, intimitet 

och reproduktion. Den sexuella hälsan har en betydande roll för människan och omfattar såväl 

fysisk som psykiskt välbefinnande. De sexuella rättigheterna som har framtagits har sin 

grundkärna i att alla människor har rätt till att bestämma över sin egen sexualitet och inte bli 

kränkt för den. Kvinnans bröst är en erogen zon och är förknippad med sexuell 

tillfredsställelse (Schmidt, Wetzel, Lange, Heine & Ortmann, 2017). I media är brösten 

förknippade med kvinnlig skönhet och erotik, kvinnans bröst har därav en framträdande 

betydelse. Sexuell dysfunktion definieras som såväl psykiska som fysiska svårigheterna 

relaterat till den egna sexualiteten (Dizon, 2009). Vilket innebär att den sexuella hälsan 

påverkas sekundärt när den fysiskas hälsan är nedsatt.  

Inom vårdvetenskapen definieras begreppet hälsa som en process där individens upplevelse 

och erfarenheter av hälsa respektive ohälsa kan påverkas av bland annat sjukdom, lidande, 

fattigdom eller avsaknad av sociala relationer. Detta synsätt betraktar människan i ett 

helhetsperspektiv (Willman, 2014). Människan ses som en enhet av kropp, själ och ande och 

intresset riktas mot helheten inte var del för sig. Människans tankar om hälsa och ohälsa har 

samband med filosofiska, religiösa, etiska värderingar och kulturella tankesätt. Begreppet 
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hälsa har således många innebörder och blir då relativ till människans aktuella och totala 

livssituation.  

 

Kroppsuppfattning och bröstet som en symbol för kvinnligheten 

En persons självbild definieras av individens personliga bedömning av sitt eget värde, 

förmågor, betydelsefullhet och framgångar (Herdman, 2015). Likaså är kroppsuppfattningen 

högst personlig och består av en mental bild av den egna kroppen. Genom tiderna har 

människans historia präglats av olika skönhetsideal och människan har med kläder och 

smycken skapat en personlig stil och identitet (Evans, 2003). Forskning belyser att sociala 

medier påverkar människans skönhetsideal relaterat till hur den idealiska kroppen ska se ut 

och vilka kläder som är accepterade att klä sig i. Till följd av mastektomin får det 

mastektomerade bröstet ett förändrat utseende (Manderson & Stirling, 2007). Bröstet blir 

osymmetriskt och skiljer sig från det andra bröstet, mastektomin efterlämnar även ett ärr. Det 

är rekommenderat att kvinnan får se ärret tillsammans med sjuksköterskan innan hon lämnar 

sjukhuset efter en mastektomi (Mykleburst Sørensen & Hallbjørg, 2011). Detta för att besvara 

eventuella frågor som kvinnan kan ha. Sjuksköterskan bidrar även med trygghet och stöd i 

denna stund som många kvinnor oroat sig för.   

 

Religion och andlighet 

Begreppen andlighet och religion har olika betydelser för olika människor (Lundmark, 2014). 

Religion och andlighet är således en realitet för många av de patienter sjukvården möter. 

Författarna till denna litteraturöversikt har valt att förhålla sig till Lundmarks (2014) 

definition av religion, andlighet och existentialism. Religion innebär ett organiserat system av 

trosföreställningar, ritualer, symboler och sedvanor för att befrämja närhet till det heliga eller 

transcendenta. Andlighets begreppet är det individuella sökandet eller sättet att leva i en 

förståelse till de ultimata frågorna om liv, mening och relation till det heliga eller 

transcendenta. Existentialismen grundar sig i människans tillvaro, den dimensionen kan tolkas 

som gemensamma eller individuella ståndpunkter till funderingar relaterat till mening, värde 

samt syftet med liv och död (Lundmarks, 2014). 

Lundmark (2005) beskriver att existentiella tankar och funderingar ofta uppkommer i 

samband med kritisk sjukdom hos patienter. Forskningen belyser vikten av att ha med den 

andliga dimensionen i omvårdnaden och patienter bör få utrymme att tala om sina 

existentiella frågor med sjuksköterskan. 
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Sjuksköterskans roll 

Enligt ICN:s etiska kod har sjuksköterskan fyra ansvarsområden som ska ligga till grund för 

omvårdnadsarbetet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan ska genom sin 

omvårdnad främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 

Omvårdnaden är ett av sjuksköterskans specifika kompetensområden. Vilket omfattar det 

patientnära arbetet samt den vetenskapliga kunskapen som ligger till grund för all den vård 

som ges. En grundbult i sjuksköterskans kompetens är den humanistiska människosynen som 

ska genomsyra sjuksköterskans förhållningssätt. Sjuksköterskan ansvarar för den 

omvårdnaden som genomförs så att värdighet och integritet bevaras. 

Tobiano, Bucknall, Marshall, Guinane, Chaboyer (2016) menar att personcentrerad vård 

kännetecknas av att patienten blir sedd och förstådd som en unik människa med individuella 

behov, värderingar, resurser och förväntningar på livet. De menar att sjuksköterskans 

förhållningssätt gentemot patienten avgör hur mycket denne deltar i sin egen vård, därför bör 

mötet alltid utgå från patienternas egna berättelser och karakteriseras av ömsesidig respekt. 

Cronenwett et al. (2007) beskriver att personcentrerad vård bygger på att teamet arbetar 

tillsammans, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitativ utveckling samt en säker 

och trygg vård. På många sjukhus där kvinnor med bröstcancer vårdas finns det en specifik 

kontaktsjuksköterska som har en bredare kunskap om bröstcancer (Mykleburst Sørensen & 

Hallbjørg, 2011). Sjuksköterskan kan tillgodose patienterna med individanpassad information 

under tiden på sjukhuset samt tiden efter mastektomin. Det är viktigt att sjuksköterskan ger 

information när patienten är mottaglig för den, det kan dessutom vara svårt för patienter med 

bröstcancer att ta in all information på en och samma gång. Informationen bör ges såväl 

muntlig som skriftlig. Patienten kan kontakta sin sjuksköterska hemifrån om hon har frågor 

eller behov av stöd. Schuster (2013) menar att mötet med patienten ska baseras på den 

mellanmänskliga dimensionen. Den mellanmänskliga gemenskapen får ofta sin starkaste 

manifestation i kroppen som ett existentiellt tema. I verkligheten går det inte att skilja på 

dessa dimensioner, och tillsammans är de avgörande för den vård som sjuksköterskan ger. 

 

Problemformulering 

Bröstcancer är den tredje vanligaste cancerformen i världen samt den vanligaste cancerformen 

hos kvinnor. Brösten har en betydande roll för kvinnor och är ofta förknippat med 

kvinnligheten och känslolivet. Mastektomi är en vanlig kirurgisk behandling för bröstcancer 

där hela eller en del av kvinnans drabbade bröst avlägsnas. En mastektomi kan orsaka fysiska, 

psykiska samt psykosociala förändringar. Sjuksköterskan har till uppgift att främja hälsa, 
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lindra lidande, förebygga sjukdom och återställa hälsa. Att sammanställa kunskap om 

kvinnors upplevelser av att ha genomgått en mastektomi relaterad till bröstcancer ger en ökad 

kunskap och förståelse för de behov som kvinnor kan ha i denna situation. För att 

sjuksköterskan ska tillhandhålla evidensbaserad och personcentrerad vård till kvinnor som 

mastektomerats behövs kunskap om ämnet. Genom att undersöka kvinnors upplevelser av att 

genomgått en mastektomi relaterat till bröstcancer kan en ökad kunskap och förståelse skapas 

hos sjuksköterskan.  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva kvinnors upplevelser efter mastektomi vid 

bröstcancer.  

 

Teoretisk utgångspunkt 

Författarna till litteraturöversikten har använt sig av Katie Erikssons teori om hälsa, lidande 

och vårdande med utgångspunkt i den fenomenologiska filosofin för att beskriva kvinnors 

upplevelser av att förlora sitt bröst till följd av bröstcancer (Eriksson, 2015). Katie Erikssons 

(2015) teori lämpade sig till litteraturöversikten då hon beskriver att hälsan är dynamisk och 

mångdimensionell, vilket innefattar mer än endast frånvaro av sjukdom. Författarna till 

litteraturöversikten ansåg att teorin var lämplig att använda för att kunna tolka och diskutera 

framträdande fynd. 

För att uppleva hälsa behöver människan känna sig hel relaterat till kropp, själ och ande 

(Eriksson, 2015). Den kroppsliga dimensionen innefattar människans fysiska kropp i relation 

till om den är frisk eller sjuk. Den andliga betraktar den personliga inre balansen och en 

jämnvikt till livet. Eriksson beskriver att människan kan möta hälsohinder i sin vardag, detta 

betraktas som hinder som försvårar människans förmåga till att uppleva hälsa. Människan kan 

besitta hälsoresurser som gör att en inre drivkraften till att nå hälsa infinner sig. Eriksson 

(2015) menar att hälsan speglar människans aktuella situation och att lidande kan infinna sig 

samtidigt, lidandet är en del av hälsan och är en process där människan kan försonas med sitt 

upplevda lidande. 

Eriksson (2015) beskriver att en lidande människa upplever sig främmande för sig själv, 

sina behov och möjligheter till att lindra lidandet. Lidandet kan vara en inre kamp mellan 

hopp och hopplöshet. Eriksson menar att lidandet är en del av livet, att det är något ont och 

saknar mening, människan kan dock lindra lidandet genom att ge det en mening. Lidandet kan 
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vara relaterat till människans olika dimensioner, men också till själva livet. Eriksson beskriver 

tre olika former av lidande som kan upplevas: sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. 

Sjukdomslidande är det lidande som patienten erfar i samband med sjukdom, behandling och 

skada. Detta medför fysisk, psykisk, själsligt och andligt lidande (Stubberud, 2013). 

Vårdlidandet är det lidande som uppstår i samband med själva vårdsituationen, det kan 

exempelvis handla om dåligt bemötande från vårdpersonal, utebliven vård eller kränkning av 

patientens värdighet (Stubberud, 2013). Livslidandet beskrivs som det hot patienten kan 

känna mot sin existens och framtid (Eriksson, 2015). Patienten kan exempelvis uppleva att 

denne saknar värde och lidandet kan bero på att patienten inte orkar kämpa utan resignerar 

(Stubberud, 2013). 

Eriksson (2015) menar att lindra lidandet är grunden för all vård som ges, vilket innebär att 

vårdaren bör ha kunskap om hälsa och lidande. Vårdandet går ut på att hjälpa människan att 

utvecklas och växa. Genom olika former av att ansa, leka och lära skapa en tillit hos patienten 

och bidra till välbefinnande i patientens olika dimensioner. Vårdhandlingar är de handlingar 

som sjuksköterskan utför för att påverka patienten i dennes hälsoprocess. Vårdaktiviteter är 

konkreta åtgärder som sjuksköterskan gör för att lindra patientens lidande och främja hälsan. 

Wiklund Gustin och Lindwall (2012) menar att stöd till patienten kan lindra lidandet och leda 

denne i rätt riktning. Genom att bli tröstad kan hopp och tillit väckas hos den lidande 

människan.  

Författarna till denna litteraturöversikt har använt Katie Erikssons teori i 

resultatdiskussionen som stöd för att förstå kvinnors unika upplevelser efter en mastektomi.  

 

Metod  

Friberg (2017a) beskriver att en litteraturöversikt kan ge en god överblick inom ett aktuellt 

kunskapsfält som vill studeras. Analysen sker genom en sammanfattning av vad studierna 

handlar om (Friberg, 2017a). Genom att analysera både kvalitativ och kvantitativ forskning 

bidrar författarna i denna litteraturöversikt till en ökad förståelse för de framträdande 

fenomen, samtidigt sammanställes tidigare forskning till en ny helhet. Litteraturöversikten 

bidrar även till ökad förståelse för mastektomerade kvinnor och understödjer till att skapa 

evidensbaserad omvårdnad.  
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Datainsamling 

Sökningen av vetenskapliga artiklar skedde via Ersta Sköndal Bräcke högskolas biblioteks 

webbsida. Östlundh (2017) menar att valet av databas baseras på författarnas ämnesområde. 

Författarna till denna litteraturöversikt valde att använda sig av tre databaser för att få en bred 

sökning. Databaserna MEDLINE, PsycINFO och CIHNAL Complete användes då dessa 

databaser innehåller artiklar av relevans för författarnas huvudområde, vårdvetenskap 

(Östlundh, 2017). Litteraturöversiktens syfte översattes från svenska till engelska för att hitta 

relevanta sökord inför sökningarna. Författarna till denna litteraturöversikt använde sig av 

Svensk MeSH för att få fram specifika sökord som speglade syftet. MeSH står för Medical 

Subject Headings och kan med fördel användas för att hitta relevanta sökord vid sökning i 

olika databaser (Forsberg & Wengström, 2008). Ämnesordlistan MeSH användes i databasen 

MEDLINE (MH). I databasen CIHNAL Complete användes ämnesordlistan CIHNAL Subject 

Headings (MH). I den tredje databasen, PsycINFO användes APA Thesaurus of 

Psychological Index Terms (DE) som ämnesordlista. 

 För att en databassökning ska generera i ett specifikt litteratururval är boolesk söklogik 

 en användbar teknik (Östlundh, 2017). Tekniken används genom att indikera hur utvalda 

sökord ska kombineras. Sökorden kombineras med sökoperatorer som exempelvis AND och 

OR. För att koppla ihop flera sökord kombineras sökorden med AND vilket medför ett mer 

specifikt urval av artiklar. Sökoperatorn OR används med fördel för att få träff på någon av 

eller båda sökord samtidigt. Författarna till denna litteraturöversikt använde sig av 

sökoperatorn AND i kombination med sökoperatorn OR för de aktuella ämnes- samt 

fritextorden. Författarna valde att kombinera boolesk söklogik tillsammans med trunkering. 

Östlund (2017) beskriver att trunkering är en användbar sökmetod vid sökning av artiklar. 

Genom att använda trunkering på ett sökord resulterar sökningen i ett bredare urval då ordets 

alla böjningsformer framkommer i sökningen. 

 Genom att använda sig av ämnesorden ”breast neoplasms” och ”mastectomy” 

tillsammans med fritext orden ”experience*” OR ”feelings” samt ”health” i samtliga 

databaser fick författarna fram relevant litteratur. De valda sökorden presenteras i bilaga 1.  

 

Urval 

För att sökresultatet skulle generera i aktuell forskning avgränsades sökningen till artiklar 

publicerade år 2009–2019. Avgränsningar gjordes till det kvinnliga könet då författarna valt 

att beskriva kvinnans perspektiv. En språklig avgränsning till artiklar skrivna på engelska 

gjordes för att undvika misstolkning. I databaserna CIHNAL Complete, MEDLINE och 
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PsycINFO använde författarna till denna litteraturöversikt begränsningen Peer-reviewed för 

att säkerställa att artiklarna var vetenskapligt granskade. Östlundh (2017) menar att 

begränsningen Peer-reviewed bidrar till att säkerställa att artiklarna är vetenskapligt 

granskade. Begränsningen fulltext valdes bort då författarna ville undvika att gå miste om 

informativa artiklar. Inklusionskriterer var vuxna kvinnor över 19 år som genomfört en 

mastektomi relaterat till bröstcancer. Exklusionskriterier var kvinnor som genomfört en 

bröstrekonstruktion efter mastektomin då författarna till denna litteraturöversikt ville belysa 

en homogengrupp av kvinnor.  

Författarna till denna litteraturöversikt läste till en början artiklarnas titlar tillsammans för 

att identifiera artiklar av intresse för fenomenet. Artikeltitlar som svarade på syftet valdes för 

läsning av abstrakt. Artiklar som erhöll ett abstrakt som kunde svara på författarnas syfte 

lästes sedan i fulltext. De artiklar som författarna till denna litteraturöversikt ansåg relevanta 

granskades med hjälp av en granskningsmall utformad av SBU (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering) som enligt Friberg (2017b) är ett effektivt analysredskap. Den valda 

mallen innehöll relevanta frågeställningar som användes för att granska artiklarnas kvalité. 

Mallen bestod av frågeställningar som bidrog till en noggrann granskning av kvaliteten på 

artiklarna. Författarna till litteraturöversikten valde frågeställningarna: Vad är syftet, hur är 

metoden beskriven, förs det några etiska resonemang samt vad visar resultatet. 

 De artiklar som uppfyllde kraven lästes i sin helhet av båda författarna till denna 

litteraturöversikt. Initialt lästs totalt 105 artiklar, slutligen återstod 12 artiklar som svarade på 

litteraturöversiktens syfte. Efter noggrann granskning av de 12 artiklarna valdes tio artiklar till 

resultatdelen. De artiklar som inte godkändes enligt författarnas granskningsmall eller 

speglade litteraturöversiktens syfte valdes bort. En artikel som identifierats som relevant vid 

läsning av abstraktet exkluderades senare vid läsning av hela texten. Kränkande uttalanden 

förekom i texten där deltagare beskrevs som vita, gula och bruna, författarna till 

litteraturöversikten ansåg att sådana benämningar på människor inte överensstämde med de 

forskningsetiska aspekterna i granskningsmallen. Den andra artikeln som valdes bort hade 

deltagare som var under 19 år, vilket inte uppenbarades vid sökning på artikeln utan framkom 

vid noggrann läsning av metoddelen. Författarna till litteraturöversikten presenterar de valda 

artiklarna i bilaga 2.  
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Dataanalys  

För att undvika att påverkas av den egna förförståelsen vid analysen diskuterade författarna 

till litteraturöversikten sina tankar och försökte åsidosätta dem innan analysen påbörjades, 

detta kan enligt Henricson (2017) stärka trovärdigheten av analysen. 

Författarna till litteraturöversikten valde att följa Fribergs (2017a) fyra analyssteg för att 

analysera artiklarna grundligt. Första steget innebar att läsa igenom de valda artiklarna flera 

gånger för att få en helhetsbild av artiklarna. Författarna till denna litteraturöversikt översatte 

tillsammans artiklarna från engelska till svenska för att undvika språklig misstolkning. 

Därefter läste författarna var för sig varje artikels innehåll och diskuterade sedan 

framträdande upplevelser. Författarna gjorde en samanställning av artikelinnehållet och 

antecknade gemensamt ner detta i enskilda dokument, ett dokument för varje artikel.  

 Steg två innebar att dokumentera de valda artiklarna i en översiktstabell, vilket bidrar till 

en överskådlighet och en bra grund för fortsatt analys (Friberg, 2017a). Författarna 

dokumenterade de valda artiklarna i Bilaga 2, där artiklarnas författare, artikelnamn, syfte, 

metod och resultat presenteras översiktligt.  

 Det tredje steget innebar att finna likheter och skillnader i de valda artiklarnas resultatdel 

(Friberg, 2017a). Författarna identifierade specifika likheter och skillnader med hjälp av 

översiktstabellen i Bilaga 2, därav identifierades framträdande teman. Författarna antecknade 

de teman som framträdde i flera studier i ett specifikt dokument. I dokumentet kategoriserades 

de framträdande teman i färgkombinationer baserat på funna likheter.  

 I det sista steget beskriver Friberg (2017a) hur samanställningen av de fenomen som 

identifieras kan sammanställas och presenteras i specifika teman. Författarna kunde i 

artiklarnas resultat urskilja tre likheter i form av framträdande fenomen. Teman skapades efter 

de unika fynden som presenteras i resultatdelen.   

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska övervägande är viktiga att göra, från val av ämne till rapportering och 

redovisning av resultat (Kjellström, 2017). För att motivera att studien är etiskt granskad har 

författarna till litteraturöversikten valt att ifrågasätta vem studien är värdefull för. Författarna 

till litteraturöversikten var väl medvetna om de lagar som finns att förhålla sig till då 

forskning utförs. En betydelsefull aspekt vid forskningsetik är att forskningen som bedrivs bör 

ta hänsyn till de mänskliga rättigheterna (Kjellström, 2017). Forskningsetik lägger även stor 

vikt på att deltagarna i forskning skyddas. Författaren beskriver de grundläggande principer i 
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forskningsetiken där respekt för deltagarnas autonomi, rätt att inte bli skadad samt rätten till 

ett privatliv framträder. Vidare menar Kjellström att forskningsetiken är viktigt för att bevara 

förtroendet för framtida forskning.  

Artiklarna som användes till litteraturöversikten hade en god vetenskaplig kvalité och var 

etiskt granskade. Författarna till litteraturöversikten analyserade artiklarna kritiskt och studier 

som hade brister exkluderades. Litteraturöversiktens resultat framfördes med respekt och 

fokus på individens unika upplevelser. Författarna till litteraturöversikten har haft ett öppet 

och neutralt förhållningsätt vid tolkning av resultatet oberoende av egna åsikter och 

erfarenheter av ämnet. Hederlighet och ärlighet har använts som grundmotiv i 

litteraturöversikten och någon form av oredlighet har inte förkommit.  

 

Resultat 

Analysen av resultatartiklarna sammanställdes i tre teman. De teman som framkom var: En 

förändrad kroppsbild och identitet, Sexualitet och relationer samt Stöd.  

 

En förändrad kroppsbild och identitet 

Kvinnorna beskrev att en förändrad kroppsbild till följd av mastektomin innebar en 

identitetskris (Chuang, Hsu, Yin, & Shu, 2018; Davies et al., 2017; de Almeida et al., 2015; 

Durães Rocha, Rodrigues Cruz, Aparecida Vieira, Marques da Costa, & de Almeida Lima, 

2016; Piot-Ziegler, Sassi, Raffoul, & Delaloye, 2010; Rahman, Hossain, Ahsan, Monalisa, 

Rahman & Azad, 2015). Vidare beskrev de att brösten var nära förknippade med kvinnlighet 

och identitet, mastektomin resulterade i en ny syn på den egna kroppen och en förändrad 

självbild. Kvinnorna beskrev att den nya kroppsbilden inte stämde överens med samhällets 

ideal av kvinnlighet och de upplevde att kroppen var mindre värd efter mastektomin (de 

Almeida et al., 2015; Freysteinson et al., 2012; MourÃ, Knob Pinto, Manfrin Muniz, 

Habekost Cardoso & Pasolius Wexel, 2013; Piot-Ziegler et al., 2010). Detta resulterade i att 

kvinnorna kände sig annorlunda och osäkra i sociala sammanhang. Kvinnornas ansåg att 

deras egen verklighet inte stämde överens med vad som var socialt accepterat relaterat till den 

idealiserade kvinnobilden. Mastektomin orsakade oro över att inte passa in och vissa kvinnor 

uppgav att de isolerade sig i hemmet och undvek sociala aktiviteter orsakat av den nya 

kroppsbilden (de Almeida et al., 2015; Chuang et al., 2018).  

  Davies et al., (2017) och Freysteinson et al., (2012) menar att chock, sorg, rädsla och 

förakt var känslor som initialt upplevdes när kvinnorna såg ärren för första gången efter 
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operationen. Sammanfattningsvis medfördes en distans till den nya kroppen och kvinnorna 

uppgav att det vart svårt att acceptera den nya kroppsbilden som orsakade en varaktig 

påverkan på identiteten. Kvinnorna mötte svåra utmaningar relaterat till sin situation och de 

beskrev att upplevelsen var emotionellt förödande. 

Känslor av att vara mindre attraktiva och en oro över den nya kroppen präglade kvinnorna. 

Detta påverkade hur de rörde sig och vilka kläder som kvinnorna valde till vardags (Piot-

Ziegler et al., 2010). Kvinnorna beskrev att synen på kroppsbilden försämrades efter 

mastektomin och detta medförde en negativ inverkan på livet. Känslor av ångest och 

osäkerhet präglade självkänslan (Chuang et al., 2018; Durães Rocha et al., 2016). En del 

kvinnor utryckte en oro över att bli deprimerade till följd av den nya kroppsbilden, medan 

andra ignorerade det faktumet att kroppen förändrats (Avci, Okanli, Karabulutlu, & Bilgili, 

2009; Chuang et al., 2018). En del kvinnor beskrev att de kände en kroppslig asymmetri och 

obalans orsakad av mastektomin vilket medförde att vardagliga aktiviteter valdes bort. Några 

av kvinnorna sa att de hellre önskade att de avlägsnat båda brösten för att återfå kroppslig 

symmetri (Davies et al., 2017; Piot-Ziegler et al., 2010). Förlusten av brösten medförde att 

kvinnorna kände sig begränsade vilket bidrog till att de inte kunde leva såsom de önskade.  

 Det förändrade utseendet beskrevs som en belastning och bidrog till att kvinnorna 

förlorade sitt självförtroende, samtidigt beskrev en del kvinnor att de kände lättnad och lycka 

relaterat till mastektomin. Kvinnorna beskrev att dessa känslor uppstod efter att tumören 

avlägsnats. Kvinnorna beskrev att de hade blandade känslor inför den nya kroppsbilden och 

vissa kvinnor medgav att deras fysiska utseende inte hade med identiteten att göra. Dessa 

kvinnor menade att de inte berördes av den nya kroppsbilden utan kände tacksamhet till att 

fortfarande vara vid liv (Chuang et al., 2018; Davies et al., 2017; Menon & O’Mahony, 2019). 

  

Sexualitet och relationer  

Mastektomin hade en inverkan på kvinnornas sexualitet och relationer (Avci et al., 2009; de 

Almeida et al., 2015; Durães Rocha et al., 2016; Freysteinson et al., 2012; Menon & 

O’Mahony, 2019; MourÃ et al., 2013; Piot-Ziegler et al., 2010). Kvinnorna uttryckte att de 

kände en minskad sexlust och begränsningar i intima situationer. De menade att de kände sig 

mindre attraktiva och känslor av ofullständighet präglade kvinnorna. En del kvinnor beskrev 

en osäkerhet som var kopplad till sexuella aspekter. Känslan uppenbarade sig genom att 

kvinnorna undvek att vara intima med sina partners (Durães Rocha et al., 2016; Freysteinson 

et al., 2012; Piot-Ziegler et al., 2010). Känslor av skuld och skam resulterade i att kvinnorna 

undvek att vara nakna framför sina partners. Kvinnorna beskrev att den sexuella sensibiliteten 
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hade förändrats runt brösten och att sexlusten uteblev (Durães Rocha et al., 2016). Några 

kvinnor beskrev att den sexuella och intima gemenskapen med partnern hade förändrats då de 

ansåg att partnerns syn på dem var annorlunda än tidigare (Durães Rocha et al., 2016; 

Freysteinson et al., 2012; Menon & O’Mahony, 2019; Piot-Ziegler et al., 2010). En del av 

kvinnorna beskrev en oro relaterat till den nya kroppsbilden och framtida kärleksrelationer. 

Osäkerheten grundade sig i att bröstet vara nära förknippat med kvinnligheten och kvinnorna 

ansåg att de saknade en viktig del i det feminina. Sexualiteten visade sig ha olika påverkan på 

kvinnorna beroende på ålder och vart man befann sig i livet. 

Kvinnorna beskrev att förlusten av bröstet inte bara hade en negativ inverkan på sexuell 

intimitet utan även på äktenskapet, de tvivlade på om kärleken fortfarande var ömsesidig efter 

mastektomin (Davies et al., 2017; Durães Rocha et al., 2016; Menon & O’Mahony, 2019; 

Piot-Ziegler et al., 2010). En del kvinnor beskrev att de kunde tänka sig att genomföra en 

bröstrekonstruktion enbart för att tillfredsställa partnern och inte för att de själva hade behov 

av det. Vissa kvinnor berättade att partnern lämnat dem efter mastektomin eftersom relationen 

vart lidande. De kvinnor som uppgav att de fick stöd av sina partners hade även lättare att 

anpassa sig till den nya kroppsbilden (Avci et al., 2009; Durães Rocha et al., 2016; Menon & 

O’Mahony, 2019). Kvinnorna belyste även att stödet från partnern var en viktig aspekt i 

återhämtningen, de beskrev att stödet från partnern var avgörande för relationen (Durães 

Rocha et al., 2016; Menon & O’Mahony, 2019).  

  

Stöd  

Kvinnorna beskrev att stödet från familj, partner, vänner, sjukvårdspersonal, religion och 

andra kvinnor i samma situationer var viktigt för att kunna hantera de upplevda svårigheterna 

som orsakats av mastektomin (Chuang et al., 2018; Davies et al., 2017; de Almeida et al., 

2015; Durães Rocha et al., 2016; Freysteinson et al., 2012; Menon & O’Mahony, 2019; Piot-

Ziegler et al., 2010). De beskrev att det var viktigt att fortsätta med vardagliga sysslor då de 

bidrog till någon form av stabilitet. De kvinnor som fick stöd från familjen ansåg att livet efter 

mastektomin blev mer hanterbart. Kvinnorna beskrev att de fick ett nytt förhållningssätt till 

sin religion. De uppgav känslor av existentiellt lidande och att religionen bidrog till ett 

psykologiskt stöd (Davies et al., 2017; de Almeida et al., 2015; MourÃ et al., 2013). En del 

kvinnor beskrev att de kände ett påtagligt hot mot den egna existensen men att deras gudstro 

gav dem hopp inför framtiden. Vissa kvinnor beskrev att stödet från kyrkan var avgörande för 

deras återhämtning.  
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En annan viktig aspekt var stödet från andra kvinnor i liknande situationer, då en känsla av 

samhörighet och förståelse skapades (Chuang et al., 2018; Davies et al., 2017; de Almeida et 

al., 2015; Menon & O’Mahony, 2019). Genom att kvinnorna fick ta del av andra kvinnors 

situationer skapades ett hopp inför framtiden vilket hade en lugnande effekt.  

Stödet från familjen visade sig vara en central kärna i acceptans, återhämtning och 

framtidstro (Chuang et al., 2018; Davies et al., 2017; de Almeida et al., 2015; Durães Rocha 

et al., 2016; Menon & O’Mahony, 2019; MourÃ et al., 2013). Familjen gav emotionellt stöd 

och uppmuntran vilket kvinnorna beskrev som viktigt för att bemästra situationen. Vissa 

kvinnor beskrev att deras barn var den främsta drivkraften till att fortsätta kämpa, vilket 

resulterade i att tillvaron blev meningsfull.  

Kvinnorna beskrev att behovet av information och stöd från vården var av stor betydelse 

och vissa kvinnor upplevde den som välfungerande (Davies et al., 2017; Freysteinson et al., 

2012; Menon & O’Mahony, 2019; Piot-Ziegler et al., 2010). En del kvinnor belyste att vården 

var tillgänglig och försåg dem med tydlig information och besvarade deras frågor. Vissa 

kvinnor upplevde dock att vården var bristande. Vårdpersonal beskrevs som oförskämda samt 

att de saknade kommunikationsförmåga. Kvinnorna beskrev att muntlig information från 

sjukvårdspersonal i kombination med webbaserad samt skriftlig information var givande. En 

del kvinnor belyste att stödgrupper bidrog med meningsfull information och 

hanteringsstrategier.  

 

Diskussion 

I metoddiskussion beskrivs styrkor och svagheter som påträffats under artikelsökningen, 

urvalet av artiklar och analysen av det funna artiklarna. I resultatdiskussionen diskuteras 

resultatet i förhållande till kvinnornas upplevelser efter mastektomin vid bröstcancer med 

anknytning till den teoretiska utgångspunkten och aktuell forskning som speglar syftet i 

litteraturöversikt 

 

Metoddiskussion 

Författarna till denna litteraturöversikt har använt sig av en induktiv ansats med en kvalitativ 

design. Henricson och Billhult (2017) beskriver att en kvalitativ design grundar sig i att 

studera de levda erfarenheter av ett fenomen, vilket var en lämplig metod för denna 

litteraturöversikt. Vid en induktiv ansats är resultatet av det beskrivna fenomenet 

utgångspunkten och studeras förutsättningslöst, vilket kan bidra till att en ny helhet av ett 
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fenomen framträder (Priebe & Landström, 2017). Den induktiva designen bidrog till styrkor i 

form av förståelse för fenomenet.  

Författarna till litteraturöversikten valde att använda tre databaser, CIHNAL Complete, 

MEDLINE och PsycINFO. Dessa valdes då de enligt Öslundh (2017) innehåller 

vårdvetenskapliga artiklar. Litteraturöversiktens sensitivitet och trovärdighet stärks då flera 

olika databaser används vid sökandet av artiklar (Henricson, 2017).    

 Genom att översätta litteraturöversiktens syfte från svenska till engelska fick författarna 

fram relevanta sökord. Initialt användes ämnesorden ”Breast neoplasms”, ”mastectomy” och 

”experience” vilket resulterade i ett för stort urval av artiklar. Författarna till 

litteraturöversikten fick därför omarbeta sökningen för att sökningen skulle resultera i mer 

specifika träffar på artiklar. Slutligen valdes ämnesorden ”Breast neoplasms”, ”mastectomy”, 

samt fritextorden ”experience*”, ”feelings” samt ”health” vilket genererade i ett mer 

specifikt urval av artiklar.  

För att sökningarna skulle resultera i aktuell forskning avgränsades sökningarna till artiklar 

som var publicerade mellan år 2009–2019 vilket författarna till litteraturöversikten ansåg vara 

en styrka då litteraturöversiktens resultat utgick ifrån aktuell forskning. Författarna var 

medvetna om att detta kan ha bidragit till att innehållsrika artiklar som var publicerade innan 

2009 kan ha exkluderats. För att undvika språklig misstolkning avgränsades även artiklarna 

till det engelska språket. Författarna var medvetna om att detta kan ha resulterat i att de gått 

miste om värdefulla artiklar skrivna på andra språk än engelska. Begränsningen Peer-

reviewed gjordes initialt endast i databaserna CIHNAL Complete och PsycINFO då 

författarna fått information om att denna avgränsning inte gick att ställa in på databasen 

MEDLINE. Författarna agerade källkritiskt och efter granskning av databasen MEDLINE 

insåg författarna att avgränsningen Peer-reviewed gick att använda i sökningen och lades 

därför till i databassökningen i MEDLINE. 

Författarna valde att söka på både kvantitativa och kvalitativa artiklar. Friberg (2017a) 

menar att en kvalitativ studie skapar en förståelse för ett fenomen eller en upplevelse hos en 

mindre grupp individer. En kvantitativ studie har förmågan att belysa en större grupps 

upplevelser av ett specifikt fenomen (Segesten, 2017). Genom att kombinera åtta kvalitativa 

och två kvantitativa artiklar kunde syftet med litteraturöversikten belysas ur olika perspektiv.  

Inledningsvis läste författarna endast artiklarnas titlar och inte abstrakt, vilket kan ha 

resulterat i att författarna gått miste om relevanta artiklar. Sökningen resulterade i flera träffar, 

dock var flertal av de funna artiklarna låsta och behövdes köpas för att få full tillgång till. 

Detta kan ha påverkat litteraturöversiktens kvalitet i jämförelse med andra lärosäten där 
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studenter har större tillgång till att ta del av artiklarna gratis. Litteraturöversikten skrevs under 

den rådande pandemin av Covid-19 vilket medförde att författarna till litteraturöversikten 

begränsades vad gäller tillgång till högskolans lokaler, intranät och bibliotek.  

Henricson (2017) menar att pålitligheten och trovärdigheten av en litteraturöversikt stärks 

då författarnas förförståelse medvetengörs. Författarna var medvetna om att den egna 

förförståelsen inte helt går att utesluta och kan ha påverkat analysen och resultatet i 

litteraturöversikten.  

Totalt lästes 105 artiklar av författarna, slutligen valdes tio artiklar som svarade på 

litteraturöversiktens syfte. Författarna till litteraturöversikten läste samtliga artiklar 

gemensamt och jämförde sedan sina fynd och tankar, enligt Henricsson (2017) bidrar det till 

att reliabiliteten stärks då processen sker gemensamt. De slutgiltiga tio artiklarna var från 

Nederländerna, Taiwan, Irland, Schweiz, Bangladesh, två stycken från USA samt tre stycken 

från Brasilien. Författarna till litteraturöversikten var medvetna om att den geografiska 

betydelsen kan ha påverkat författarnas resultat relaterat till socioekonomiska, kulturella och 

religiösa aspekter. Samtidigt såg författarna det som en styrka att belysa kvinnors upplevelser 

av mastektomi ur ett globalt perspektiv. 

 Författarnas litteraturöversikt har granskats av handledningsgruppens studenter samt lärare 

på högskolan i form av digitala handledningsträffar. Detta stärker enligt Henricson (2017) 

validiteten av litteraturöversikten.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen presenterar de fynd som visades i litteraturöversiktens resultat. 

Författarna till litteraturöversikten har utformat resultatdiskussionen med stöd av 

litteraturgenomgång från bakgrunden, ny forskning och egna tankar. Med stöd av Katie 

Erikssons teori om hälsa, lidande och vårdande har upplevelser tolkats. 

I resultatet har författarna till denna litteraturöversikt sammanställt kvinnornas upplevelser 

efter en mastektomi till följd av bröstcancer. Kvinnorna upplevde påtagliga livsförändringar, 

såväl fysiska som psykiska. Känslorna berörde kvinnornas förändrade kroppar, kvinnornas 

identitet, sexualitet och behov av stöd. Upplevelserna hade en utgångspunkt i 

sjukdomslidandet och livslidandet som bröstcancern och mastektomin orsakat och präglade 

kvinnornas olika dimensioner. Mastektomin orsakade hälsohinder i kvinnornas vardag och 

bidrog till ett nedsatt välmående där kvinnorna mötte hinder för att leva som dem önskade. I 

resultatet framträder stöd som en viktig aspekt från anhöriga, religion och vårdpersonal i 

kvinnornas hälsoprocess.  
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Påverkan på kvinnornas kropp och identitet 

Resultatet i litteraturöversikten påvisade att en mastektomi till följd av bröstcancer hade en 

direkt påverkan på kvinnornas kroppar då delar av eller hela bröstet avlägsnades. Brösten är 

nära förknippat med kvinnligheten, modersrollen och speglar delvis kvinnornas identitet 

(Mykleburst Sørensen & Hallbjørg, 2011). I resultatet framkom det att en förändrad kropp 

orsakad av mastektomin bidrog till ett upplevt livslidande för kvinnorna, då en osäkerhet på 

identitet framträdde. En rädsla för att inte passa in i samhällets normer och de kvinnliga 

idealen orsakade ett livslidande hos kvinnorna, där känslor av tvivel på det egna värdet var 

framträdande. Kvinnorna såg den förändrade kroppsbilden som ett hälsohinder i vardagen då 

de anpassade sin klädsel till den förändrade kroppen. Kvinnorna beskrev att mastektomin 

orsakade hälsohinder i form av begränsningar i sociala sammanhang. De beskrev att de kände 

sig rädda och undvek att träffa bekanta då de kände sig annorlunda och osäkra relaterat till 

den nya kroppsbilden. Annan forskning stärker att identiteten påverkas av mastektomin, vilket 

karakteriseras genom osäkerhet och förlust av självkänsla (Crouch & McKenzie, 2000). 

Författarna menar att kvinnor som mastektomerats till följd av bröstcancer beskriver hur den 

nya kroppsbilden är ett potentiellt synligt socialt problem och att detta leder till isolation. 

Vidare menar författarna att kvinnornas sinnesfrid blir störd relaterat till de kulturella 

kriterierna för fysisk skönhet. Erikssons (2015) menar att sjukdom kan medföra begränsningar 

och skapa svårigheter för människan att leva det liv som önskas leva eller som omgivningen 

förväntar sig från människan. Människan dras då in i lidandes kamp där två värden står mot 

varandra, det liv som är önskvärt gentemot det som är fruktat. Vågar människan att leva efter 

det önskvärda kan hälsan främjas och välbefinnande skapas. Om människan däremot undviker 

lidandets kamp kan denne hamna i det som människan fruktade för. Detta kan resultera i att 

det som tidigare var viktigt i livet blir bortprioriterat orsakat av rädslan. Författarna till 

litteraturöversikten tolkar detta som att kvinnorna riskerar att undvika att leva som de gjorde 

innan mastektomin på grund av rädsla för omgivningens tankar och normer. Vilket skulle 

kunna orsaka ett ökat livslidande hos kvinnorna. 

Det är viktigt att kvinnorna får se det förändrade bröstet tillsammans med sjuksköterskan 

redan på sjukhuset innan hemgång efter genomfört mastektomi (Mykleburst Sørensen & 

Hallbjørg, 2011). Där får kvinnorna möjlighet att ställa sina frågor till sjuksköterskan. 

Sjuksköterskan kan informera och utbilda kvinnorna om svårigheter som kvinnan kan tänkas 

möta relaterat till den förändrade kroppen. Författarna till denna litteraturöversikt tolkar det 
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som att vårdhandlingen bidrar till en mer hanterbar vardag för kvinnorna då de fått tydlig 

information direkt efter mastektomin. 

 

Påverkan på sexualiteten 

I resultatet framträdde det att mastektomin orsakade ett sjukdomslidande och ett livslidande 

hos kvinnorna relaterat till sexualiteten, där minskad sexlust och osäkerhet vid intima 

situationer uppträdde. Den sexuella hälsan är viktig för såväl det fysiska som psykiska 

välbefinnandet (Hulter, 2014). Sjukdomslidandet orsakades av mastektomin i form av 

minskad sexlust och nedsatt sensibilitet som är biverkningar från operationen. Livslidandet 

karakteriserades av att kvinnorna inte kände sig attraktiva efter operationen och mindre 

bekväma med att vara nakna framför sina partners. Detta är i sin tur ett hälsohinder där 

kvinnorna inte kan spela ut sin sexualitet som dem tidigare gjort. Ett annat livslidande var 

oron för framtida relationer där rädslan för att inte upplevas som tilltalande påverkade 

kvinnorna. Enligt Wiklund Gustin och Lindwall (2012) beskriver Eriksson att lidandets drama 

utspelar sig i tre faser, att bekräfta lidandet, att vara i lidandet, och att försonas med lidandet. 

Detta tolkar författarna till litteraturöversikten som att kvinnorna själva först behöver komma 

till insikt med det upplevda lidandet relaterat till sexualiteten. Genom att kunna sätta ord på 

sina känslor och upplevelser kan lidandet synliggöras. När lidandet uppenbarats skapas 

möjlighet till att leva med den förändrade sexualiteten, detta kan tolkas som att vara i 

lidandet. Därefter skapas möjligheter till att försonas med det upplevda lidandet i form av 

förändrad sexualitet.  

Annan forskning som specifikt studerat sexuell dysfunktion efter bröstcancer visade att 

kvinnor som genomgått en mastektomi relaterat till bröstcancer upplever en sexuell 

dysfunktion i jämförelse med kvinnor som inte har bröstcancer (Male, Fergus, & Cullen, 

2016). Författarna menar att varje kvinnas upplevelse är individuell och påverkad av den 

kontext som individen befinner sig i. Cancer och cancerbehandlingar påverkar den sexuella 

lusten och förmågan (Hulter, 2014). En cancerbehandling kan hämma sexuella möjligheter, 

biverkningarna blir därför olika beroende på sjukdomens prognos och personens egen 

sårbarhet. Även anhöriga drabbas, känslor av skuld och skam komplicerar det sexuella 

samspelet vilket leder till påfrestningar. Känsligheten för sjukdomens påfrestningar är 

beroende av hur personen tidigare har fungerat och på parets sammanhållning. Författarna till 

denna litteraturöversikt tolkar detta som att betydande faktorer för den sexuella funktionen är 

parets förmåga till anpassning till den förändrade situationen. 
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 Den lidande människan kan behöva en vårdare som kan vara närvarande och medaktör för 

att kunna hantera lidandets kamp (Eriksson, 2015). Författarna till litteraturöversikten tolkar 

detta som att sjuksköterskan behöver vara närvarande hos dessa kvinnor som upplever ett 

lidande relaterat till sexualiteten. Genom att sätta sig in i kvinnornas situation kan en känsla 

av trygghet skapas och det sexuella lidandet kan bli mer hanterbar för kvinnorna. Samtidigt 

kan det vara svårt för sjuksköterskan att tala om sexuella och intima problem då detta kan 

uppfattas som ett intrång i patientens privata sfär. Forskning belyser att det kan vara en 

utmaning för sjuksköterskor att tala med patienter om sexualiteten (Saunamäki & Engström, 

2014). De beskriver att många sjuksköterskor har motstridiga känslor till att diskutera 

sexualitet med patienter, samtidigt beskrev en del sjuksköterskor att de tyckte att sexualitet 

var någon annans ansvar och tabuämne. Författarna till denna litteraturöversikt tolkar detta 

som ett potentiellt vårdlidande. Eriksson (2015) menar att om patienten inte får utrymme att 

uttrycka sig fritt och hjälp av sjuksköterskan att sätta ord på det upplevda lidande kan ett 

vårdlidande uppstå. Cronenwett et al. (2007) menar att sjuksköterskan alltid bör utgå från 

patienternas egna berättelser och karakteriseras av ömsesidig respekt. Detta för att möjliggöra 

en personcentrerad vård där individens upplevelser är i fokus. Gondim de Almeida et al., 

(2019) menar att PLISSIT- modellen är ett verktyg som sjuksköterskan kan använda sig av 

vid samtal om sexualiteten. PLISSIT är en effektiv kommunikationsmodell som har 

utvecklats för att användas vid samtal om sexualitet och sexuell hälsa. Modellen bidrar med 

konkreta förslag på åtgärder som kan gynna den enskilda kvinnan. Forskningen belyser att de 

kvinnor som fått ta del av kommunikationsmodellen upplevde att mötet med sjuksköterskan 

var rofyllt och tillfredställande. Författarna till denna litteraturöversikt tolkar detta som att 

modellen med fördel bör kunna användas i praktiken. Genom att sjuksköterskan har ett 

konkret verktyg i samtalet kan likvärdig och personcentrerad vård tillhandhållas.  

 

Stödets betydelse 

Några betydelsefulla hälsoresurser som observerades i resultatet är stöd från anhöriga, 

religion, kvinnor i liknande situation och sjukvårdspersonal. Då kvinnorna fick stöd från 

partner och barn kunde hälsoresurser som bidrog till en inre drivkraft observeras i 

hälsoprocessen. Ett hälsohinder kunde observeras hos de kvinnor som inte fick stöd hemifrån, 

då de upplevde det svårare att hantera livet efter mastektomin. Aktuell forskning visar att 

familjen utgjorde det viktigaste och mest centrala stödet efter att ha diagnostiserat med 

bröstcancer (Drageset, Lindstrøm, Giske & Underlid, 2012). Stödet från familjen beskrevs 
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som lugnande och betryggande, samtidigt beskrev de kvinnor som inte hade en familj att 

stödet från vänner och kollegor utgjorde en trygghet i tillvaron.  

Religionen bidrog med en hälsoresurs i form av hopp och mod inför framtiden. Kvinnorna 

beskrev att religionen utgav ett socialt och psykologiskt stöd som behövdes efter 

mastektomin. Mastektomin orsakade känslor av ovisshet inför framtiden, genom sin gudstro 

kunde dessa kvinnor bemästra situationen och upplevelserna blev lättare att hantera. 

Författarna till litteraturöversikten tolkar detta som att kvinnornas andliga och religiösa behov 

är nära förknippade med deras hälsosituation. En annan viktig aspekt kan vara att den som är 

eller har blivit religiös vid ohälsa ofta är med i en församling eller motsvarande och har 

därmed ett något större eller mer gediget socialt nätverk. Aktuell forskning stärker att 

religionen och andlighet ingiver hopp för de som insjuknat i bröstcancer (Santos Ribeiro, 

Soares Campos & Yokoyama dos Anjos, 2019). Forskarna menar kvinnornas religiositet hade 

stor betydelse för att hantera sjukdomen och följderna av behandlingarna, vilket kvinnorna 

synliggjorde genom att be, tro och delta i olika religiösa samfund. Religionen bidrog även till 

psykologiskt stöd och hanteringsstrategier för kvinnorna och deras familjer. Eriksson (2015) 

beskriver att människan är religiös i grunden, även om alla inte bejakar denna sida hos sig 

själv. Hon betonar att den lidande människan ofta längtar efter gemenskap och att hon gärna 

vill ge och få kärlek, uppleva tro och hopp. Vidare menar Eriksson att det religiösa ofta 

härstammar ur människans sökande efter livets mening. Kunskap om andlighet och religion 

innefattar att sjuksköterskan måste öppna upp sig för religiös och andlig omvårdnad. 

Författarna till denna litteraturöversikt tolkar detta som att kvinnorna söker efter mening med 

sjukdomen och att de genom religionen försöker hitta en jämvikt till vad som är och vad som 

varit. Det är viktigt att sjuksköterskan utgår från personcentrerad vård och medvetandegör den 

existentiella dimensionen i omvårdnaden (Lundmark, 2005). Genom att vara lyhörd och 

uppmärksam på patienternas funderingar och tankar gällande existentiella frågor skapas en 

förtroendeingivande plattform där patienten får uttrycka sig fritt.  

Ett annat framträdande fenomen i resultatet var att sjukvården bidrog med vårdhandlingar i 

form av information och stöd till kvinnorna. Sjuksköterskans omvårdnadsarbete fokuserar sig 

på att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsan och lindra lidandet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Genom att ge stöd och bekräftelse till den lidande människan 

kan lidandet lindras och den lidande människan får möjligheter till att utkämpa lidandet 

(Eriksson, 2015). Om lidandet inte bekräftas kan det orsaka att den lidande människan ger 

upp och inte kämpar mot det som skapat lidandet. Ett vårdlidande kunde observeras hos några 

kvinnor då de beskrev att vårdpersonal var oförskämda och hade brister i kommunikationen. 



  21 (35) 
 

Författarna till denna litteraturöversikt tolkar detta som att kvinnorna var i behov av mer stöd 

än någonsin under sin hälsoprocess och att informationen behövde vara anpassningsbar till 

varje enskild individ. Ett tydligt bemötande och personcentrerad omvårdnad från 

sjuksköterskan kan ha minskat det uppenbarade vårdlidandet och resulterat i ett 

förtroendeingivande partnerskap mellan sjuksköterska och patient. Brister i kunskap hos 

sjuksköterskan kan även ha bidragit till det upplevda vårdlidandet som beskrevs hos 

kvinnorna. Kunskapen hos sjuksköterskan är avgörande för den vård som ges och genom att 

sjuksköterskan belyser variationer i lidandets uttrycksformer och olika vägar för att lindra 

lidandet kan en plattform för förståelse ingivas.  

Världshälsoorganisationen beskriver hälsa som ett tillstånd av fullständig fysisk, psykisk 

och socialt välbefinnande (Dahlberg & Segersten, 2010). Alslman et al. (2017) menar 

däremot att hälsan är mer dynamisk och subjektiv än Världshälsoorganisationens definition. 

Författarna till denna litteraturöversikt tolkar detta som att det är mer än en tumör som ska 

avlägsnas för kvinnor som genomgått en mastektomi orsakat av bröstcancer. Sjuksköterskan 

har därav en viktig roll för dessa kvinnor. Genom att utgå från personcentrerad vård kan 

sjuksköterskan ge stöd och hjälpa dessa kvinnor att sträva efter den önskvärda hälsan. 

 

Kliniska implikationer  

Resultatet i denna litteraturöversikt kan förhoppningsvis bidra till att sjuksköterskan kan  

få en omfattande förståelse för kvinnors olika upplevelser efter en mastektomi, som i sin tur 

kan bidra till en god omvårdnad. Utifrån litteraturöversiktens resultat kan sjuksköterskan 

lindra lidandet genom personcentrerad vård samt stöd och information till kvinnorna. Stödet 

kan förmedlas genom enskilda samtal eller om kvinnan önskar samtal tillsammans med 

familjemedlemmar då en framträdande aspekt i resultatet var stödet från familjen. Stödet kan 

även förmedlas via stödgrupper där kvinnan får ta del av andra kvinnors upplevelser. 

Kvinnorna kan även erbjudas rådgivning via telefon med sin sjuksköterska för att få hjälp 

med sina psykiska och fysiska bekymmer efter mastektomin. Det är av stor vikt att kvinnorna 

får information vid upprepade tillfällen och att dem ges möjligheten till att återkomma ifall 

frågor eller funderingar dyker upp. Likaså är det viktigt att informationen ges både skriftlig 

och muntlig till patienterna. Författarna till denna litteraturöversikt vill även medvetandegöra 

det andliga och religiösa aspekterna i behovet av stöd vid omvårdnaden av kvinnor som 

genomgått en mastektomi. Genom att detta medvetandegörs kan en öppenhet och nyfikenhet 

skapas hos sjuksköterskan. 
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 I resultatet framkom det att många kvinnor upplevde problem relaterat till sexualiteten. 

Genom att utbilda sjuksköterskor som arbetar med bröstcancerpatienter om de sexuella 

aspekterna kan vad som eventuellt är tabubelagt att tala om neutraliseras.  

 Oberoende vilken omvårdnadsstrategi sjuksköterskan väljer att tillämpa skall mötet med 

kvinnan genomsyras av den unika och individuella kvinnans upplevelser efter en mastektomi, 

detta skall ligga till grund för all den personcentrerade vård som ges. För att reformera och 

förbättra omvårdnaden för kvinnor som genomgått en mastektomi relaterat till bröstcancer bör 

behovet av stöd identifieras kontinuerligt i mötet med kvinnan. Genom att erbjuda kvinnorna 

information via telefon, broschyrer samt information om stödgrupper kan vården 

effektiviseras. Kvinnorna bör även få möjlighet att ringa när problem och funderingar uppstår 

och på så sätt kan sjuksköterskan lindra det upplevda lidandet på sikt.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Kunskapsläget är begränsat vad gäller de religiösa och sexuella aspekterna av 

mastektomerade kvinnors upplevelser från de senare åren och därför bör ytterligare forskning 

inom området tillämpas. Framtida studier bör ta hänsyn till kvinnors geografiska, sociala, 

kulturella värderingar, åldrar, civilstats och sexuell aktivitet. Genom att använda sig av en 

kvalitativ design kan en ökad förståelse för dessa kvinnor skapas. Samtidigt har författarna till 

denna litteraturöversikt uppmärksammat att framtida forskning med fördel skulle kunna rikta 

sig mot sjuksköterskan och annan vårdpersonal. Genom att uppmärksamma och belysa 

sjuksköterskans och annan vårdpersonals upplevelser av att möta mastektomerade kvinnor 

kan vården förbättras och effektiviseras för dessa kvinnor.  

 

Slutsats  

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva kvinnors upplevelser efter mastektomi vid 

bröstcancer. Kvinnor som mastektomerats i samband med bröstcancer upplevde såväl fysiska, 

sociala och psykiska förändringar. De framträdande upplevelserna var deras förändrade 

kroppsbild och identitet, sexuella problem samt behov av stöd. Detta bidrog till känslor av 

förlust av kvinnligheten samt en identitetskris. En framträdande aspekt var den upplevda 

rädslan att inte passa in i de rådande samhällsnormerna. Behovet av stöd från sjukvården 

familj och partner samt religionen var av stor vikt för att upprätthålla hoppet inför framtiden. 

Ett annat fynd var att kvinnornas behov såg olika ut. Kvinnorna hade olika resurser, behov 
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och förmågor och därav behövde sjuksköterskan anpassa och utforma vården till varje enskild 

kvinnas unika situation. 
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teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad (s. 25–42). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

*Rahman, M. M., Hossain, A. F. M. A., Ahsan, A., Monalisa, N. N., Rahman, K., & Azad, S. 

A. (2015). Moving Beyond Cancer: Immediate Impact on-the Health-Related Quality 

of Life of Breast Cancer Patients After Mastectomy. Bangladesh Medical Research 

Council Bulletin, 41(2), 52–58. Hämtad från databasen MEDLINE  

 

Ringborg, U., Dalianis, T., & Henriksson, R. (2008). Onkologi. Stockholm: Liber. 

 

Santos Ribeiro, G., Soares Campos, C., & Yokoyama dos Anjos, A. C. (2019). Spirituality 

and religion as resources for confronting breast cancer. Revista de Pesquisa: Cuidado 

e Fundamental, 11(4), 849–856. https://doi-org.esh.idm.oclc.org/10.9789/2175-

5361.2019.v11i4.849-856 

 

Saunamäki, N., & Engström, M. (2014). Registered nurses’ reflections on discussing 

sexuality with patients: responsibilities, doubts and fears. Journal of Clinical Nursing 

(John Wiley & Sons, Inc.), 23(3–4), 531–540. https://doi-

org.esh.idm.oclc.org/10.1111/jocn.12155  

 

Segesten, K. (2017). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund för analys av 

kvantitativ forskning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: vägledning för 

litteraturbaserade examinationsarbeten (s.119–128). Lund: Studentlitteratur. 

 

Schmidt, J. L., Wetzel, C. M., Lange, K. W., Heine, N., & Ortmann, O. (2017). Patients’ 

experience of breast reconstruction after mastectomy and its influence on 

postoperative satisfaction. Archives of gynecology and obstetrics, 296(4), 827-834. 

https://doi-org.esh.idm.oclc.org/10.1007/s00404-017-4495-5. 

 

Schuster, M. (2013). Sjuksköterskans kärnkompetenser. J. Leksell & M. Lepp (Red.), Det 

mellanmänskliga mötet: Vårdandets existentiella dimension (s. 139–158). Stockholm: 

Liber. 

 

Stubberud, D-G. (2013). Psykosociala konsekvenser av att vara akut och kritisk sjuk. I D-G. 

Stubberud (Red.), Psykosociala behov vid akut och kritisk sjukdom (s. 13–50). 

Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2017). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad 16 

oktober, 2019 från swenurse, https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf 

 

Tobiano, G., Bucknall, T., Marshall, A., Guinane, J., & Chaboyer, W. (2016). Patients’ 

perceptions of participation in nursing care on medical wards. Scandinavian Journal of 

Caring Sciences, 30(2), 260–270. https://doi-org.esh.idm.oclc.org/10.1111/scs.12237 

 

https://doi-org.esh.idm.oclc.org/10.9789/2175-5361.2019.v11i4.849-856
https://doi-org.esh.idm.oclc.org/10.9789/2175-5361.2019.v11i4.849-856
https://doi-org.esh.idm.oclc.org/10.1111/jocn.12155
https://doi-org.esh.idm.oclc.org/10.1111/jocn.12155
https://doi-org.esh.idm.oclc.org/10.1007/s00404-017-4495-5
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf
https://doi-org.esh.idm.oclc.org/10.1111/scs.12237


  28 (35) 
 

Wiklund Gustin, L., & Lindwall, L. (2012). Omvårdnadsteorier i klinisk praxis. Stockholm: 

Natur & Kultur. 

 

Willman, A., (2014). Hälsa och välbefinnande. I A-K. Edberg & H. Wijk (Red.), 

Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa (s. 37–51). Lund: Studentlitteratur. 

 

Östlundh, L. (2017). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: vägledning 

för litteraturbaserade examensarbeten (s. 59–82). Lund: Studentlitteratur. 

 



  
29 (35) 

 

 

Bilaga 1. Sökmatris  

 
Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 
CINAHL Complete  

2020-03-12 

 

(MH "Breast 

Neoplasms")  

AND 

(MH 

"Mastectomy")  

AND  

experience*  

OR  

feelings 

AND  

health 

 

78 Peer-reviewed  

English  

2009–2019  

Female 

51 31 de Almeida, T. G., 

Comassetto, I., Cezar 

Alves, K. de M., Pereira 

dos Santos, A. A., de 

Oliveira Silva, J. M., & 

Figueiredo Trezza, M. C. S.  

2015 

 

Durães Rocha, J. F., 

Rodrigues Cruz, P. K., 

Aparecida Vieira, M., 

Marques da Costa, F., & de 

Almeida Lima, C. 

2016 

 

Menon, A. S., & 

O’Mahony, M. 

2019 

 

MourÃ, o P. C., Knob 

Pinto, B., Manfrin Muniz, 

R., Habekost Cardoso, D., 

& Pasolius Wexel, W 

2013 

 

MEDLINE 

2020-03-12 

(MH "Breast 

Neoplasms")  

AND  

(MH 

"Mastectomy")  

AND experience* 

OR 

feelings 

227 Peer-reviewed  

English  

2009–2019  

Female 

154 53 Davies, C. C., Brockopp, 

D., Moe, K., Wheeler, P., 

Abner, J., & Lengerich, A.  

2017 

 

Chuang, L.-Y., Hsu, Y.-Y., 

Yin, S.-Y., & Shu, B.-C.  

2018 



  
30 (35) 

 

 

AND  

health 

 

 

Rahman, M. M., Hossain, 

A. F. M. A., Ahsan, A., 

Monalisa, N. N., Rahman, 

K., & Azad, S. A. 

2015 

 

PsycINFO 

2020-03-12 

(DE "Breast 

Neoplasms")  

AND 

(DE "Mastectomy")  

AND  

experience* 

OR 

feelings 

AND  

health 

 

63 Peer-reviewed 

English  

2009–2019  

Female 

43 26 Freysteinson, W. M., 

Deutsch, A. S., Lewis, C., 

Sisk, A., Wuest, L., & 

Cesario, S. K.  

2012 

 

Piot-Ziegler, C., Sassi, M.-

L., Raffoul, W., & 

Delaloye, J.-F.  

2010 

 

Avci, I. A., Okanli, A., 

Karabulutlu, E., & Bilgili, 

N.  

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
31 (35) 

 

 

Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat 
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Resultat 
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Resultatet visade även att 

nivån av hopplöshet påverkade 

kvinnornas äktenskap negativt. 
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inkomstnivå visade sig inte 

hade någon betydelse för 
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var mindre värd efter 

mastektomin. En del kvinnor 

beskrev att det fysiska 

utseendet inte påverkade 

identiteten utan att de kände en 

lättnad över att fortfarande 

vara vid liv. Vissa kvinnor 
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en mastektomi och 
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gången.  

Metod: Kvalitativ 

Urval: 10 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Innehållsanalys 

Att kvinnor som 

mastektomerats möter 

utmaningar efter att ha sett 

sina ärr för första gången, samt 

att det fysiska utseendet har 

förändrats. Detta resulterade i 

en varaktig påverkan på 

identiteten. Kvinnorna beskrev 

att upplevelsen var emotionellt 

förödande och att detta 

påverkade hur de anpassade 

sig till sina nya kroppar. 

Kvinnorna beskrev även en 

negativ inverkan på både 

familjerelationerna och 

sexualiteten. Vissa kvinnor 

beskrev en tacksamhet för att 

ha överlevt cancern. Resultatet 

påvisade även vikten av bra 
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stöd från vänner, vårdpersonal, 

kyrkan och socialt nätverk. 

Kvinnorna beskrev också att 

varje situation är unik och 

vården ska anpassas efter det. 
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Att förstå upplevelsen 

hos unga kvinnor som 

genomgått mastektomi.  

Metod: Kvalitativ 

Urval: 7 kvinnor  

Datainsamling:  

Intervjuer 

Analys: Tematisk 

innehållsanalys  

Resultatet visade att kvinnorna 

upplevde existentiellt lidande 

och att religionen var ett 

psykologiskt stöd. Känslor av 

hjälplöshet relaterat till den 

vård som kvinnorna var i 

behov av. Kvinnorna beskrev 

att de kände sig annorlunda 

och osäkra i sociala 

sammanhang samt upplevelser 

av viss social isolation. 

Kvinnorna fann även trygghet 

och stöd i sin familj.  

 

Durães Rocha, J. F., Rodrigues 

Cruz, P. K., Aparecida Vieira, M., 

Marques da Costa, F., & de 

Almeida Lima, C.  

 

MASTECTOMY: 

SCARS IN FEMALE 

SEXUALITY 

 

2016, Brasilien, 

Journal of Nursing 

UFPE / Revista de 

Enfermagem UFPE 

Att undersöka 

mastektomerade 

kvinnors reaktioner i 

relation till deras 

sexualitet.   

Metod: Kvalitativ  

Urval: 14 kvinnor 

Datainsamling:  

Intervjuer 

Analys: Tematisk 

innehållsanalys 

 

 

 

 

Resultatet visade att 

kvinnornas upplevelser kring 

sexualiteten uppenbarade sig 

som känslor av skuld och 

skam, minskad sexlust, 

begränsningar i intima 

ögonblick, känslor av 

ofullständighet. Uttryck som 

kvinnorna beskrev var: 

förtvivlan, sorg, 

identitetsförlust och 

återuppbyggnad av den 

kvinnliga identiteten. Graden 

av förtvivlan påverkade hur 

kvinnorna kunde anpassade sig 

till sina äktenskap. Resultatet 

påvisade även att förståelse 

och stöd från partnern var 
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viktigt. 

 

Freysteinson, W. M., Deutsch, A. 

S., Lewis, C., Sisk, A., Wuest, L., 

& Cesario, S. K.  
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viewing oneself in the 

mirror after a 

mastectomy 

2012, USA, Oncology 

Nursing Forum 

Att beskriva hur 

kvinnor upplever att de 

genomgått en 

mastektomi.  

Metod: Kvalitativ 

Urval: 12 kvinnor 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Innehållsanalys  

Resultatet belyste känslor som 

chock, ilska, rädsla, sorg, 

avsky, lättnad och lycka hos 

deltagarna. Kvinnorna beskrev 

hur de kände en distans till den 

nya främmande kroppen. 

Många av kvinnorna kände en 

oro över att inte passa in på de 

rådande sociala normerna 

relaterat till den nya 

kroppsbilden. Oron var även 

kopplad till sexuella aspekter. 

De beskrev även att familj och 

vänner var ett bra stöd. 

Majoriteten upplevde att de 

fick god vård från 

vårdpersonal dock med 

undantag från några kvinnor 

som ansåg att det fanns brister 

i bemötande och i 

kommunikation. Kvinnorna 

belyste vikten av att 

information behövs ges från 

fler forum. 

 

Menon, A. S., & O’Mahony, M.  Women´s body image 

following 

mastectomy: Snap 

shots of their daily 

lifes 

2019, Irland, Applied 

Nursing Research  

Att få mer kunskap om 

kvinnors 

kroppsuppfattningar 

efter mastektomi.  

Metod: Kvalitativ  

Urval: 7 kvinnor 

Datainsamling:  

Intervjuer 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys  

 

Resultatet visade att kvinnorna 

upplevde problem i vardagen, 

relaterat till att återfå ett 

normalt liv. Kvinnorna 

beskrev hur 

kroppsförändringarna hade en 

negativ inverkan på det 

dagliga livet. 

Kroppsförändringarna hade 

även en problematisk verkan 

på deras relationer till 

partnern. Behovet av stöd och 
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information var viktigt för 

kvinnorna. 

 

MourÃ, o P. C., Knob Pinto, B., 

Manfrin Muniz, R., Habekost 

Cardoso, D., & Pasolius Wexel, 

W. 
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Surviving Breast 
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Experience of 

Mastectomized 

Woman 
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Revista de Pesquisa: 

Cuidado e 

Fundamental 

Att belysa den 

mastektomerade 

kvinnans upplevelser av 

att bli sjuk och överleva 

bröstcancer.  

Metod: Kvalitativ  

Urval: 5 kvinnor 

Datainsamling: 

Intervjuer 

Analys: Tematisk 

innehållsanalys 

 

Resultatet visade att kvinnorna 

upplevde existentiellt lidande, 

existentiellt hopp och hot mot 

den egna existensen. Samtidigt 

beskrev kvinnorna rädsla och 

känslor av ovisshet inför 

framtiden. Deltagarna belyste 

även att upplevelsen var unik 

och högst personlig.  

Kvinnorna utryckte 

upplevelser av kroppsliga 

förändringar som inte stämde 

överens med samhällets 

normer. 

 

Piot-Ziegler, C., Sassi, M.-L., 

Raffoul, W., & Delaloye, J.-F.  

 

Mastectomy, body 

deconstruction, and 

impact on identity: A 

qualitative study 

2010, Schweiz, British 

Journal of Health 

Psychology 

Att förstå 

konsekvenserna av 

kroppsfärändringar för 

kvinnans 

kroppsuppfattning och 

identitet i samband med 

bröstcancer.  

Metod: Kvalitativ  

Urval: 19 kvinnor 

Datainsamling:  

Intervjuer 

Analys: Tematisk 

innehållsanalys 

Resultatet påvisar att 

mastektomin framkallar 

smärtsamma känslor relaterat 

till kroppsförändringarna. 

Kvinnorna beskrev att de 

kände sig annorlunda och 

konstiga i den förändrade 

kroppen. Detta medförde en 

identitetskris som resulterade i 

en omvärdering i kvinnornas 

existentiella värde. Resultatet 

påvisade även att kvinnorna 

upplevde svårigheter i intima 

situationer. Kvinnorna ansåg 

att utseendet var en viktig 

aspekt i kvinnligheten och 

sociala sammanhang. En del 

kvinnor beskrev att de 

upplevde kroppslig asymmetri 

och obalans relaterat till 

mastektomin. Kvinnorna 
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menade att de var i behov av 

psykologiskt stöd såväl från 

sjukvårdspersonal som från 

familj och vänner. 

 

Rahman, M. M., Hossain, A. F. M. 

A., Ahsan, A., Monalisa, N. N., 

Rahman, K., & Azad, S. A.  

Moving Beyond 

Cancer: Immediate 

Impact on-the Health-

Related Quality of 

Life of Breast Cancer 

Patients After 

Mastectomy 

2015, Bangladesh, 

Bangladesh Medical 

Research Council 

Bulletin 

Att utvärdera 

förändringar i 

livskvalitén och 

undersöka deras 

framtidsperspektiv efter 

mastektomin.  

Metod: Kvantitativ  

Urval: 250 kvinnor 

Datainsamling: Intervjuer 

med strukturerade 

frågeformulär 

Analys: Deskriptiv statistik  

Att mastektomin påverkade 

flera olika domän i livet. 

Framträdande faktorer var en 

signifikant försämring av 

livskvaliteten samt upplevelser 

av en förändrad kroppsbild. 

Resultatet påvisade även en 

negativ inverkan på 

sexualiteten.  
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