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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva kvinnors upplevelse efter 

en mastektomi. Metod: En litteraturöversikt som bygger på artiklar med kvalitativ 

design utfördes som baseras på elva vetenskapliga artiklar av kvalitativ design. 

Artiklarna analyserades och resultatet presenteras med hjälp av huvudteman och 

underteman baserat på fynden i analysen. Resultat: Resultatet byggdes upp av två 

huvudteman, fysiska och psykiska svårigheter samt existentiella och sociala 

utmaningar. Under dessa teman formulerades fem underteman, Att leva med smärta, 

en förändrad identitet och självbild, oro och känsla av ensamhet, tankar kring livet 

och döden, familjen och samhället. Slutsats: Litteraturöversikten visade på hur 

kvinnors kroppsuppfattning påverkades negativt efter en mastektomi, då de kände sig 

mindre kvinnliga och inte bekväma i sin kropp framför sin partner vilket påverkade 

sexlivet samt det sociala samspelet med omgivningen. Stöd från familj, vårdpersonal 

och andra kvinnor med erfarenhet av mastektomi ansågs viktigt. 

Nyckelord: Bröstcancer, Mastektomi, Upplevelse, Kvinnor, Självbild 

  



 
 

 

Life after mastectomy 

 

Summary 

Purpose: The purpose of this literature review was to describe women´s experience 

after a mastectomy. Method: A literature review based on eleven scientific articles 

with a qualitative design. The articles were analyzed and the results was presented 

using main themes and sub-themes based on the findings of the analysis. Results: The 

result was made up of two main themes, physical and mental difficulties and 

existential and social challenges. These themes were formulated into five sub-themes, 

to live with pain, a changed identity and self-Image, anxiety and feelings of 

loneliness, thoughts about life and death and family and society. Conclusion: The 

literature review showed the women's body image were negatively affected after a 

mastectomy, as they felt less feminine and not comfortable in their bodies in front of 

their partners. This affected their sexlife and social interaction with the environment. 

Support from family, health professionals and women in the same situation was 

considered important. 

 

Keywords: Breast cancer, Mastectomy, Experience, Women, Self-image 
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Inledning 

Varje år upptäcks 1,7 miljoner nya fall av bröstcancer och 522 000 dödsfall sker, och 

detta gör bröstcancer till den vanligaste cancerformen bland kvinnor världen över 

(World Health Organisation, 2016). 

 

I Sverige är 31 % av all cancer som drabbar kvinnor bröstcancer. År 2014 fanns det 

9730 fall i Sverige (Socialstyrelsen, 2015). Även män kan drabbas av bröstcancer, men 

99.5 % av alla bröstcancerdiagnoser drabbar kvinnor (Berg & Emin, 2008). Cancer som 

sjukdom är en bieffekt av levnadsvanor, arv och miljö (International Agency for 

Research on Cancer, 2014). Enligt WHO (2015) är 30 % av alla cancerfallen i världen 

möjliga att förebygga genom ändrade livsvanor gällande övervikt, rökning, 

alkoholkonsumtion, fysisk aktivitet, preventivmedelsanvändning samt prevention mot 

andra infektionssjukdomar.  

 

En kvinnas bröst har alltid varit en symbol för kvinnlighet. Förutom yttre aspekter som 

form och storlek ses funktioner som amning och sexualitet som av identitetsskapande 

betydelse (Gjertsen, 2000). Att få besked om en livshotande sjukdom och genomgå 

kirurgi som för alltid lämnar ett ärr på kroppen är vardag för många kvinnor idag. Att 

förstå vilka förändringar detta medför är av stor vikt för att som sjuksköterska kunna 

stödja kvinnan innan, under och efter behandling. 

Bakgrund 

Bröstcancer 

Den vanligaste formen av cancertumör i bröstet börjar i mjölkgångarnas celler, så 

kallad Ductal cancer. Cancer kan även uppstå i mjölkkörtlarna, så kallad Lobulär 

cancer. Det finns även enstaka fall där cancern uppstår i bindväven som finns mellan 

mjölkkörtlarna. Hur snabbt cancercellerna växer kan variera och det kan ta flera år 

från att de första förändringarna uppstår tills det att en knöl kan kännas i bröstet 

(Cancerfonden, 2016). Bröstcancercellerna infiltrerar sig lokalt men kan även sprida 

sig till lymfkörtlar i närheten som armhålan, bakom bröstbenet eller runt nyckelbenet 

(Sørensen Myklebust & Almås, 2011). 

 

Bröstcancer delas in i olika stadier, O, I, II, III och IV. Stadie O innebär att cancern 

endast växer i den vävnad den uppstått i. Stadie I innebär att tumören är mindre än 

två centimeter i diameter samt att den inte har spridit sig till omkringliggande 

lymfkörtlar. Stadie II innebär att tumören är mellan två till fem centimeter samt att 

även spridning till lymfkörtlar kan förekomma. I stadium III är tumören större än fem 

centimeter och att en mer omfattande spridning till lymfkörtlar vid armhålan kan 

finnas. Stadium IV innebär att cancern har spridit sig och bildat dottertumörer i även 

andra delar av kroppen (Cancerfonden, 2016). Stadieindelningen ligger till grund för 
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vilken typ av behandling som kvinnan senare genomgår (Sørensen Myklebust & Almås, 

2011). 

 

Ofta upplevs inga symptom av sjukdomen, och upptäckten av cancer sker vid screening 

då beskedet kommer som en chock för den drabbade kvinnan (Drageset, Lindstrøm, 

Giske & Underlid, 2011). Knölar i bröstet är den vanligaste orsaken till att kvinnor anar 

att något är fel och självmant söker vård. Även förändrade eller blödande bröstvårtor, 

smärta och förändrad struktur på bröstet är indikationer på eventuell tumör i bröstet 

(Meechan, Collins & Petrie, 2003). Symtom som tung andning, illamående och obehag 

kan vara tecken på metastaser (Sørensen Myklebust & Almås, 2011). 

 

Den starkaste riskfaktorn för att utveckla bröstcancer är kvinnligt kön och ökad ålder. 

Att tidigt komma in i puberteten, graviditet senare i livet eller sen menopaus visar 

också en ökad risk (Cancercentrum, 2014; Sørensen Myklebust & Almås, 2011). Att 

använda sig av läkemedel som innehåller hormonet östrogen, som preventivmedel 

eller andra hormonsubstitut i klimakteriet har också påvisat en förhöjd risk att 

utveckla bröstcancer (Lacey et al., 2009). Andra livsstilsfaktorer som övervikt, hög 

alkoholkonsumtion och inaktivitet i vardagen ger en förhöjd risk att drabbas av 

bröstcancer (Ferrini, Ghelfi, Mannucci & Titta, 2015; Danaei, Vander Hoorn, Lopez, 

Murray & Ezzati, 2005). Mellan 5–30 % av alla fall av bröstcancer har en 

bakomliggande, ärftlig orsak och risk att utveckla bröstcancer föreligger om 

sjukdomen finns i familjebilden (Lindblom & Nordensköld, 2008). 

Behandling 

Chansen att bli botad har ökat de senaste årtiondena tack vare att allt fler fall upptäcks 

i god tid samt att behandlingsmetoderna har blivit bättre. Det är viktigt att ha i åtanke 

att bröstcancer är en individuell sjukdom där prognosen är olika för olika kvinnor, och 

det som gäller för den ena behöver inte gälla den andre (Cancerfonden, 2016). Alla 

kvinnor mellan 40 och 70 år i Sverige erbjuds mammografiscreening som innebär 

röntgen av brösten för att se eventuella cellförändringar. Denna undersökning görs för 

att så tidigt som möjligt upptäcka tumörer medan de fortfarande är för små för att 

kännas vid palpation. Ungefär hälften av alla fall av bröstcancer upptäcks i och med 

mammografi (Cancerfonden, 2015; Socialstyrelsen, 2014a). 

 

Behandling av bröstcancer i Sverige baseras på de riktlinjer för cancervård som är 

utformade av Svenska Bröstcancergruppen (2014). I riktlinjerna framgår att 

bröstcancer skall bedömas i multidisciplinära team. I dessa multidisciplinära team 

skall kompetens inom kirurgi, onkologi, patologi, cytologi, bildmedicin, palliativ 

medicin samt omvårdnad representeras, och tillsammans bedöma nyttan av 

behandling samt se till vilken behandlingsstrategi som är mest gynnsam för kvinnan. 

 

Kirurgiskt ingrepp är huvud behandlingen inom den kurativa behandlingslinjen, och 

innebär att delar eller hela bröstet avlägsnas. Detta kan kombineras med neoadjuvant 
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behandling, som betyder att tumören förbehandlas med cytostatika eller strålning, 

endokrin behandling eller antikroppsläkemedel med syfte att minska tumörens storlek 

för att underlätta det kirurgiska ingreppet samt ge möjlighet att bevara så mycket som 

möjligt av bröstet (Socialstyrelsen, 2014a; Sørensen Myklebust & Almås, 2011). Vid 

bröstbevarande kirurgi skall tumören vara begränsad till ett område, samt max vara 

3–4 cm i diameter (Sørensen Myklebust & Almås, 2011; Svenska bröstcancergruppen, 

2014). Efter kirurgiskt ingrepp är rekommendationen att fortsätta med 

läkemedelsbehandling för att förhindra recidiv av tumören (Socialstyrelsen, 2014a; 

Svenska bröstcancergruppen, 2014).   

 

Av de kvinnor som insjuknat i bröstcancer får mellan 20–25% recidiv, antingen i det 

tidigare området där cancern suttit eller metastaser i andra delar av kroppen 

(Socialstyrelsen, 2014a). När tumören befinner sig i stadium IV, alltså har 

fjärrmetastaser, är det viktigaste målet med behandling att lindra symptom och 

förlängd överlevnad med fokus på livskvalitet. Vid palliativ behandling av bröstcancer 

ges cytostatika, strålning eller antikroppsläkemedel för att bromsa tumörens tillväxt 

samt lindra tumörrelaterade symptom som kan uppstå (Socialstyrelsen, 2014a).  

 

Mastektomi och rekonstruktiv kirurgi 

Bland de patienter som årligen får diagnosen bröstcancer så genomgår cirka 90 % 

kirurgisk behandling (Socialstyrelsen, 2014b). Mastektomi är ett kirurgiskt ingrepp 

där hela bröstkörteln avlägsnas (Sørensen Myklebust & Almås, 2011). Andelen 

mastektomi-ingrepp har successivt minskat på grund av tidig diagnostisering tack vare 

mammografiscreening, då möjligheten till bröstbevarande kirurgi blir aktuell. Olika 

indikationer för mastektomi kan vara att patienten själv önskar en mastektomi eller att 

tumören är inflammerad efter neoadjuvant behandling. Vid stora tumörer som 

tillväxer under neoadjuvant behandling och vid lokalt återfall efter att tidigare opererat 

bort en del av bröstet kompletteras behandlingen med mastektomi (Cancercentrum, 

2014). Har spridning skett till närliggande lymfkörtlar måste även dessa tas bort, och 

detta ökar risken för lymfödem som biverkning. Lymfödem innebär att en del på 

kroppen svullnar, och vanligtvis är det armen på den opererade sidan som blir 

påverkad (Svenska bröstcancergruppen, 2014). 

 

Bröstrekonstruktion efter en mastektomi har blivit allt vanligare och innebär 

rekonstruktion av bröstets form samt volym med implantat och/eller autolog vävnad. 

Operationsmetod anpassas efter patientens individuella förhållanden som till exempel 

tidigare given strålbehandling, patientens kropp, medicinska orsaker, riskfaktorer och 

även patientens önskemål. Rekonstruktionen kan ske antingen i samband med 

canceroperationen eller vid ett senare skede (Svenska bröstcancergruppen, 2014). Att 

göra en bröstrekonstruktion kan underlätta för patienten att känna sig återhämtad 

från cancern. Bröstrekonstruktion i direkt samband med bröstoperation kan leda till 

att självbilden upprätthålls under cancerbehandling och det har visat sig att fördröjd 

rekonstruktion efter en bröstoperation kan leda till störningar hos patientens självbild. 
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Kvinnor som genomgått en bröstrekonstruktion anser att operationen tillåter dem att 

känna sig som sig själva igen (McKean, Newman & Adair, 2013). 

 

Beroende på olika omständigheter kan bröstrekonstruktion behöva erbjudas i ett 

senare skede när sjukdomen är stabil, kvinnan är psykiskt stabil och det inte finns risk 

att strålbehandling efter ingreppet behövs, som kan försämra resultatet (Svenska 

bröstcancergruppen, 2014; Begum, Grunfield, Ho-AsJoe & Farhadi, 2011).  

Transition och att få diagnosen bröstcancer 

I Svenska Akademin (2009) beskrivs begreppet transition som en övergång från ett 

skede till ett annat. Oxford (2001) utvecklar begreppet genom att beskriva det som en 

passage till någonting nytt. Antingen genom tillstånd, händelse eller någon slags 

förändring som påverkar och startar en process. Meleis (2007) implementerade 

begreppet i omvårdnad, genom att belysa sjuksköterskans ansvar att stötta patientens 

egna resurser att genomgå förändring, antingen genom sjukdom, förlust av någon nära 

eller andra händelser som påverkar livet (a.a). Att lära sig leva med en långvarig 

sjukdom är en förändringsprocess, där en hälsosam transition innebär möjlighet att 

hantera sin övergång på ett adekvat sätt, genom att integrera nya erfarenheter i de 

gamla. Detta leder till ökat välbefinnande som ger livskvalitet, välbefinnande i 

relationer, bemästring av nya erfarenheter och ökad självkänsla i den nya rollen 

(Meleis, 2010). En ohälsosam transition däremot är när det uppstår brister mellan nya 

och gamla erfarenheter, och det leder till ett ökat beroende, utsatthet och lidande hos 

den drabbade personen (Kneck, 2013). Sjuksköterskan spelar en viktig roll för att 

underlätta transitionen hos kvinnor med bröstcancer. Genom att normalisera, 

underlätta tillgången till tjänster, ha ett proaktivt förhållningssätt och främja 

självkänsla bidrar sjuksköterskan till socialt och emotionellt stöd. Att ha kontinuitet 

och kontakt med en kompetent sjuksköterska bidrar till en hälsosam transition (Jiwa 

et al, 2010).    

 

Kampen mot bröstcancer påverkar fysiska, psykiska, existentiella och sociala faktorer, 

som i sin tur kan leda till nedsatt välbefinnande, och nedsatt välbefinnande utgör en 

risk att transitionen blir ohälsosam (Meleis, 2010). Fysiska faktorer omfattar kroppens 

funktioner och förmågan att bibehålla funktioner som till exempel att kunna vara 

fysisk aktiv och kunna amma efter graviditet. Psykiska faktorer handlar om den 

kognitiva förmågan att se möjligheter och känna kontroll över sin situation och 

omvärld. Det påverkar också självbilden, där självbilden reflekterar uppfattningen om 

det egna jaget, känsla av att vara tillräcklig och acceptera sig själv som person (Winroth 

& Rydqvist, 2008). Det existentiella handlar om vår existens och om människors 

inställning till meningen med livet och döden (Lundmark, 2014). Sociala faktorer 

handlar om vikten att uppleva trygghet, trivsel och interaktion med andra människor 

(Winroth & Rydqvist, 2008).   
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Diagnosen bröstcancer kan leda till en känsla av fruktan, många som hör ordet cancer 

kopplar samman det med döden. Många känner även rädsla och fruktan för de 

behandlingar som cancern medför samt dess biverkningar (Torres, Dixon & Richman, 

2016). Bröstcancer kan även leda till osäkerhet kring sociala relationer för kvinnan 

samt vilken roll hon själv kommer att ha. Frågor som vem ska ta hand om barnen, vilka 

uppgifter kommer hon inte kunna utföra längre och hur människor i kvinnans närhet 

kommer att reagera på hennes diagnos är vanliga frågor som kan dyka upp (Inan, 

Günüsen & Üstün, 2016). Att uppleva ilska och skuld kopplat till sjukdomen kan leda 

till att kvinnan drar sig undan och får nedsatt välbefinnande (Beatty, Oxlad, Koczwara, 

& Wade, 2008).   

 

Väntetiden som uppstår mellan diagnos och operation kan variera, och under den här 

tiden sätts det emotionella ur spel, och känslor som ångest och panik är inte ovanliga, 

vilket även kan ge fysiska besvärande symptom, som hög puls, dyspné och störd sömn 

(Drageset et al, 2011). 

 

Att få diagnosen bröstcancer kan för många upplevas som ett livsomvändande besked 

(Knobf, 2015). Den som drabbas av bröstcancer är oftast en kvinna som inte känner av 

sin sjukdom vid diagnostillfället och upplever sig som frisk, och besked om en allvarlig 

diagnos kan ge chockartade konsekvenser (Drageset et al, 2011). Att gå från att känna 

sig stark och frisk till att behöva genomgå en cancerbehandling kan vara svårt att 

acceptera (Snöbohm, Friedrichsen & Hiewe, 2009). Kommunikation är viktigt i mötet 

mellan sjuksköterska och kvinnan under och efter behandling, för att på ett lyhört och 

engagerat sätt vägleda kvinnan i sin process i sjukdomen. Kommunikation och 

förståelse bygger upp förtroende, vilket är sjuksköterskans bästa verktyg för att lyckas 

forma en vårdrelation med kvinnan, som tillåter kvinnan att yttra de rädslor, känslor 

och funderingar hon har. Att lyckas sätta ord på sina känslor är ett viktigt steg i att 

finna sin roll och uppnå en hälsosam transition (Meleis, 2010).  

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten är att beskriva kvinnors upplevelse efter en 

mastektomi. 

Material & Metod 

Design 

Litteraturöversikten utgick ifrån granskning av artiklar med kvalitativ design. Att 

sammanfatta nuvarande kunskap och sträva efter en ökad förståelse inom ett specifikt 

område är syftet med en litteraturöversikt, för att forma evidensbaserad omvårdnad 

(Friberg, 2012a). Arbetet utgick ifrån en induktiv ansats (Segersten, 2012). 
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Urval och Datainsamling 

Databaser som användes i urvalsprocessen var Cinahl, Medline och Psycinfo. Cinahl 

innehåller referenser till mer än 3000 tidskrifter, och innehåller material inom 

omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. Medline innehåller artiklar inom 

medicin, omvårdnad och tandvård. PsycINFO är en databas som innehåller artiklar om 

beteendevetenskap och psykologi (Karlsson, 2015). 

 

Det bestämda syftet omvandlades till sökord, och trunkering och boolesk sökteknik 

användes för att skapa en bred sökning inom området. Sökord som användes var 

Breast Cancer* OR Breast neoplasm* OR Breast carcinoma* OR Breast tumor, 

Woman OR Women OR Females OR Female, experience* OR perception* OR 

perspective* OR feeling* OR view*, Mastectomy* OR breast surgery*, qualitative OR 

narrative* OR phenomenol* OR grounded theory OR interview OR focus group*. 

(Bilaga 2). 

 

Avgränsningar för sökningen var att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade 

(peer review), artiklarna skulle vara skrivna på engelska och publicerade från 2006 och 

framåt. Alla artiklarna skulle utgå från kvalitativ design och även ha ett etiskt 

ställningstagande, antingen genom godkännande från en etisk kommitté alternativt att 

ett etiskt resonemang presenterats i artikeln. Att alla artiklar skulle inkludera kvinnor 

över 18 år, som insjuknat i bröstcancer för första gången. Kvantitativa studier och 

Review-artiklar exkluderades. 

 

Sökningen gav totalt 356 träffar i Cinahl, Medline och Psycinfo. Alla rubriker lästes och 

relevanta artiklar valdes ut, vilket gav 73 återstående träffar. Därefter lästes abstract 

för att kontrollera att syftet med artikeln stämde med syftet för litteraturöversikten och 

dubbletter togs bort. Detta resulterade i 32 artiklar som gick vidare i processen till 

kvalitetsgranskning.  Kvalitetsgranskningen utgick från ett protokoll framtaget av 

Högskolan i Jönköping, se Bilaga 1.  Utifrån kvalitetsprotokollet godkändes elva 

artiklar som skulle ingå i analysen. De värderades med hög kvalitet om de fick full 

poäng i protokollet, och medel om de fick ett minuspoäng, vilket redovisades i artikel 

matrisen, se Bilaga 3.   

Dataanalys 

Artiklarna analyserades med hjälp av Fribergs (2012b) femstegsmodell. I steg ett lästes 

de 11 artiklarna upprepade gånger och fokus riktades mot artiklarnas resultatavsnitt. I 

steg två identifierades fynd i artiklarnas resultat som berörde kvinnors upplevelser 

efter mastektomi, dessa fynd markerades och sammanställdes i steg tre. 

Sammanställningen presenteras i en artikelmatris, se bilaga 3. Artikelmatrisen 

användes för att få en översikt över de elva artiklarnas resultat. I steg fyra relaterades 

fynden till varandra och likheter och olikheter mellan artiklarna noterades. Nyckelfynd 

formades utifrån de gemensamma fynd som återkom i flera resultat. I steg fem 
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användes de identifierade nyckelorden till att forma teman och underteman till 

resultatet i litteraturöversikten (Friberg, 2012b). 

Etiska överväganden 

Under utformningen av litteraturöversikten var det viktigt att ha i åtanke hur 

bearbetningen av text utfördes och att rättvisa bedömningar gjordes utifrån de artiklar 

som ingick i resultatet (Kjellström, 2015). Granskningen genomfördes av artiklar med 

kvalitativ design, som ofta innebär att intervjusituationen kan påverka deltagarna och 

färga resultatet på ett felaktigt sätt (Kjellström, 2015). Artiklarna som inkluderades 

hade ett etiskt godkännande eller så framgick det att etiskt ställningstagande hade 

skett under utformningen av artikeln. Ett etiskt ställningstagande kan handla om hur 

intervjusituationen ser ut och att deltagarna varit med och bestämt plats för intervjun 

till studien. Att information om studien framkommit och att deltagarnas integritet tas 

i beaktning. Om ekonomiskt stöd till att utföra studien förekommit skall det vara 

redovisat, då det kan riskera tillförlitligheten (Stryhn, 2007). Målet var att beskriva 

artiklarnas resultat på ett objektivt sätt. 

Nyttan med litteraturöversikten var att öka förståelse och kunskap kring det valda 

ämnesområdet. 

Förförståelse 

Författarna hade akademisk förkunskap i ämnet, genom lästa kurser på 

hälsohögskolan i Jönköping, praktik under utbildningen och i yrkesrollen som 

undersköterska i hemsjukvård och på en onkologisk vårdavdelning.  Båda författarna 

hade även upplevt cancer inom familjen och därmed fanns en erfarenhet av 

sjukdomen. Under arbetet med uppsatsen diskuterades förförståelsen mellan 

författarna för att egna värderingar ej skulle fått färga resultatet.  

 

Resultat 

Resultatet i denna litteraturöversikt bygger på elva vetenskapliga artiklar, där 

kvalitativ design med intervjuer använts. I alla artiklar beskrevs kvinnors upplevelse 

av att förlora ett bröst, och hur detta har påverkat kvinnans liv. Utifrån analysen 

formades två teman,  fysiska och psykiska svårigheter och existentiella och sociala 

utmaningar samt fem underteman. Analysens fynd presenteras i löpande text under 

respektive rubrik.   
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Figur 1. Litteraturöversiktens huvud- och underteman. 

 

Fysiska och psykiska svårigheter 

Det här temat handlar om de symtom som kvinnan upplevde efter mastektomi samt 

hur kvinnan upplevde och hanterade den förändrade självbilden som mastektomin 

medförde. Temat berör även kvinnornas upplevelse av vårdpersonalens stöd och även 

relationen till en partner, hur ett bortopererat bröst påverkar sexlivet. 

 

Att leva med smärta 

Kvinnorna upplevde att fantomsmärtor och känslo-sensationer från ett bortopererat 

bröst var besvärande efter mastektomi (Björkman, Arnér & Hydén, 2008). Det kunde 

uttrycka sig i form av smärta eller en pirrande känsla i bröstet. En annan grupp kvinnor 

hade mer diffusa upplevelser av smärta i området där bröstet funnits (Björkman et al, 

2008). Det var få kvinnor som kände till att fantomsmärtor kunde förekomma efter 

mastektomi, och detta gjorde att de drog sig för prata om det vid 

uppföljningskontroller (Björkman et al, 2008). 

 

Många kvinnor upplevde postoperativ smärta och obehag, som klingade av efter några 

veckor. Smärtan direkt efter mastektomi tog bort kvinnans fokus från förlusten av 

bröstet, och påverkade även kvinnornas förmåga att utföra dagliga aktiviteter 

(Slatman, Halsema & Meershoek, 2016). 

 

En förändrad identitet och självbild 

Ett ärr på kroppen var en ständig påminnelse om det som varit, och efter operation 

distanserade sig kvinnan från det som skett genom att objektifiera sin kropp och se 

ärret ur en medicinsk synvinkel (Slatman et al., 2016). Att se sin kropp för första 

gången samt att acceptera förändringen upplevdes svårt, och flera kvinnor berättade 

att de inte visste vad de skulle förvänta sig efter operationen, då förberedelsen inför 

mastektomi varit otillräcklig eller svår att ta in och att de kände sig deformerade och 

Fysiska och psykiska 

svårigheter 

Existentiella och sociala 

utmaningar 

Att leva med smärta 

En förändrad identitet och självbild 

Oro och känsla av ensamhet 

Tankar om livet och döden 

Familjen och samhället 
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stympade efter ingreppet (Davies et al., 2o16). Vissa kvinnor undvek att konfrontera 

sin kropp under en lång tid efter operationen på grund av rädsla för hur det skulle se 

ut under förbandet, och när de väl gjorde det upplevde de att de inte kände igen sin 

egen kropp längre (Arroyo & López, 2011). En del kvinnor försökte dölja att de förlorat 

ett bröst genom att fylla ut sin bh eller använda en protes på grund av rädsla för att 

andra människor skulle upptäcka att de saknade ett bröst och de upplevde varje blick 

som en attack mot dem (Arroyo & López, 2011). Däremot trodde en del kvinnor att de 

lättare förenades med sin nya kropp då de kände att de var accepterade och kunde visa 

upp sitt ärr (Slatman et al., 2016).  

 

Att förlora bröstet upplevdes som en attack mot självbilden och känslan av att ha en 

identitet och att vara kvinna skakades om. Detta resulterade i negativ inverkan på 

självförtroendet, och kvinnan fick svårt att tycka om sig själv, acceptera den hon var, 

samt ledde till osäkerhet och avståndstagande (Arroyo & López, 2011). En del kvinnor 

undvek att träna eller utföra aktiviteter bland andra människor som till exempel att 

åka och simma eller åka till stranden. Detta för att slippa visa upp sin kropp inför andra 

människor på grund av rädsla för att andra skulle titta på dem (Fallbjörk et al., 2012; 

Arroyo & López. 2011).   

 

Kroppen upplevdes som en främling, som hade svikit kvinnan och osäkerhet kring 

vilka signaler som var alarmerande och vilka som var normala i den nya kroppen 

uppkom (Slatman et al., 2016; Lindwall & Bergbom, 2009). Kampen med att bli vän 

med sin nya kropp var en uttömmande process, och det var ingen garanti för att finna 

harmoni och känna sig bekväm igen (Lindwall & Bergbom, 2009). 

För de flesta kvinnor startade mastektomi igång en uppsättning av reaktioner i form 

av depression, gråt, minskad aptit och minskad sexlust på grund av den fysiska 

förändringen av utseendet samt förändrad kroppsbild (Fouladi et al., 2013).    

 

Den kroppsliga förändringen påverkade även kvinnans sexualitet. Kvinnan kände sig 

inte längre önskvärd och attraktiv för sin man och tappade därför den sexuella lusten. 

Flera kvinnor valde att släcka ner rummet eller att täcka för sin kropp med något 

klädesplagg under samlaget på grund av att de skämdes för sin kropp. Kvinnor som 

inte var i ett förhållande kände rädsla inför att träffa en ny partner och behöva visa upp 

sin kropp (Elmir et al., 2010; Fallbjörk et al., 2012; Davies et al., 2016; Arroyo & López., 

2011). En av studierna visade att kvinnor över 60 år med partner hade lättare för att 

acceptera förlusten av ett bröst om de upplevde trygghet i sin relation. Bröstet sågs 

förbrukat då det hade fyllt sin funktion under barnafödandet och redan tappat sitt 

estetiska värde. För yngre kvinnor, både med och utan partner, upplevdes förlusten 

som en stympning och deras kvinnlighet var negativt påverkad (Fallbjörk, Salander & 

Rasmussen, 2012). Att förlora ett bröst innebar att förlora sin sexualitet (Fallbjörk et 

al., 2012; Elmir, Jackson, Beale & Schmied, 2009). 

 

En del kvinnor upplevde att vissa släktingar men även familjemedlemmar och vänner 

distanserade sig från dem på grund av att de trodde att cancer kunde smitta eller för 
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att de inte visste hur de skulle hantera situationen och detta gjorde kvinnorna besvikna 

(Silva & Santos, 2010) 

 

Oro och känsla av ensamhet  

Att bli sedd som kvinna och känna att personalen lyssnade och förstod, istället för att 

bli sedd som en diagnos av sjukvårdspersonalen var viktigt i processen att acceptera 

sin situation. Några av kvinnorna upplevde att vårdpersonalen följde en standardmall 

för vården, och inte uppmärksammade att bakom sjukdomen fanns en kvinna. Detta 

skapade en känsla av ensamhet (Drageset et al., 2016). Kvinnorna upplevde att de hade 

lättare att hantera sin situation när de fick möta andra som varit i samma sits (Fouladi 

et al., 2013). Organiserade stödgrupper på sjukhus var en stor resurs, då kvinnorna 

upplevde att de inte var ensamma och de kände att de fick nya infallsvinklar på 

situationen (Drageset et al., 2016; Davies et al., 2016). Vissa kvinnor kände sig 

stressade av information kring biverkningar efter mastektomi, och andra upplevde att 

de inte fått tillräcklig information. Utebliven information om biverkningar som smärta 

kunde skapa en oro för att cancern kommit tillbaka (Drageset et al., 2016). 

 

Existentiella och sociala utmaningar 

Existentiella tankar om döden och tacksamhet till livet avhandlas under detta tema. 

Även rädsla för att sjukdomen skall komma tillbaka. Social isolering, skam inför 

familjen och ekonomiska hinder är en utmaning kvinnorna upplevde.  

 

Tankar kring livet och döden  

Efter diagnosen och operationen förändrades synen på livet och sättet att leva för de 

flesta. För många väckte cancern tankar om döden. Vissa var rädda för att dö, men 

andra tänkte på livet efter döden. De kände även tacksamhet och glädje och tog inte 

längre livet för givet som de tidigare gjort vilket även ledde till omprioriteringar i livet. 

Familj och nära vänner blev också allt viktigare för kvinnorna (Drageset, Lindstrøm & 

Underlid, 2016; Fouladi et al., 2013). För en del kvinnor var kyrkan och deras tro ett 

viktigt stöd och de tackade Gud för att de var vid liv och att de återfått sin hälsa (Foulad 

et al., 2013; Davies et al., 2016).  

 

Att tänka framåt och göra upp planer upplevdes svårt för vissa då de inte visste om de 

skulle överleva (Drageset et al., 2016; Elmir et al., 2010). Kvinnorna såg på cancern 

som något som hotade deras liv och deras känsla av trygghet. De upplevde att de inte 

längre kunde lita på sin kropp eftersom de inte hade fått någon varning i form av 

kroppsliga symtom. Detta ledde till att kvinnorna upplevde känslor av osäkerhet 

relaterat till det dödliga hot som bröstcancer innebar. De upplevde att cancern satte 
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gränser och begränsade deras tillvaro, och detta fick kvinnorna att tänka på frågor om 

livet och deras existens (Lindwall & Bergbom. 2009). 

Kvinnorna upplevde att de hade förändrats som personer och de gjorde även 

förändringar i sina liv för att de skulle gynna deras familjer då de uttryckte att de inte 

ville dö utan att veta vad som skulle hända med deras familjer (Elmir et al., 2010). 

 

Familjen och samhället 

Att kunna dela med sig av sina erfarenheter av sjukdomen var väsentligt för de flesta 

kvinnorna. Men vissa upplevde att de inte kunde prata med sin familj utan de var 

tvungna att visa sig starka inför dem. Dessa kvinnor valde istället att prata med sina 

vänner (Silva & Santos, 2010; Drageset et al, 2016). Socialt stöd från familj och vänner 

under perioden med bröstcancer och tiden efter operation ansågs viktigt för kvinnorna. 

De upplevde att genom stödet de fick så återhämtade de sig snabbare (Elmir et al., 

2010). 

 

En del kvinnor tog avstånd från sitt arbete. I de flesta fall berodde det på fysiska 

begränsningar som följd efter behandling av bröstcancer, upplevd svårighet att förena 

rollerna och omprioriteringar i livet. Kvinnorna som inte återgick till sina arbeten 

upplevde en obekväm känsla av att inte bidra ekonomiskt och på så sätt belasta 

familjen (Silva & Santos, 2010). För de kvinnor som kom från länder där finansieringen 

av vårdkostnader ej var subventionerade upplevdes det ekonomiska som det största 

problemet (Fouladi et al., 2013). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

I denna litteraturöversikten var syftet att belysa kvinnors upplevelse av att ha 

genomgått en mastektomi och förlorat ett eller båda brösten. För detta syfte valdes det 

att enbart fokusera på kvalitativa studier, där deltagarna intervjuats för att få möjlighet 

till en djupare insikt i upplevelserna (Friberg, 2012b). Det finns inga rätt eller fel i en 

upplevelse, och det sagda ordet tolkas och analyseras för att skapa en förståelse för 

fenomenet som studeras (Henricson & Billhult, 2015). Kvantitativa studier 

exkluderades i den här litteraturöversikten av denna anledning, då det inte är en 

adekvat metod att fördjupa förståelsen för människors upplevelser (Billhult & 

Gunnarsson, 2015). Syftet har inte förändrats under arbetets gång, mer än att 

meningsuppbyggnad har justerats.  

 

Sökningen gjordes i tre databaser, Cinahl, Medline och PsycInfo (Karlsson, 2015). 

Dessa databaser består av referenser till flera tusen tidskrifter inom omvårdnad, 

medicin och psykologi (Karlsson, 2015). Att använda sig av olika databaser ökar 

tillförlitligheten, då databaserna innehåller flertalet referenser till olika tidskrifter och 
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berör olika ämnesområden (Henricson, 2012a). Vid en sökning av den här storleken 

inför en litteraturöversikt föreligger alltid en risk att artiklar som svarar på syftet 

missas för att de ej finns representerade i de valda databaserna.  Inga geografiska 

begränsningar förekom och artiklar från USA, Spanien, Norge, Brasilien, Iran, Sverige, 

Australien och Nederländerna fanns representerade. Detta medför att resultatet anses 

överförbart internationellt och ger en bild av upplevelsen av samma fenomen i olika 

populationer och kulturer. Sökorden utformades manuellt utifrån syftet och med hjälp 

av ämnesord i databaserna, med trunkering och boolesk sökteknik som AND och OR, 

för att täcka in eventuella ändelser, böjningar och sammankoppla sökorden på ett 

adekvat sätt (Östlundh, 2012).  

 

Totalt hittades 356 artiklar som värderades efter rubrik i första steget. Risken med ett 

så stort sök spann är att en artikel som har ett relevant syfte kan sorteras bort om inte 

rubriken avslöjar innehållet på ett adekvat sätt. Detta skulle kunna förbättras genom 

att bearbeta sökorden mer för att precisera sökresultatet. Många av de 356 artiklarna 

handlade om inställning till bröstrekonstruktion, och vid en ny sökning vore det klokt 

att exkludera detta genom boolesk sökteknik samt väl valda ämnesord. Under 

kvalitetsgranskning av artiklarna kontrollerades det att designen för studien 

överensstämde med valt syfte, att urval och datainsamling var tydligt redovisat, samt 

om etiska överväganden framkom. Sex artiklar har ett etiskt godkännande från berörd 

etisk kommitté, fyra av artiklarna skrev inget kring detta, men uppvisade ett etiskt 

förhållningssätt gentemot deltagarna i metodavsnitt samt diskussion, därför 

inkluderades dem. För att öka trovärdigheten är det viktigt att endast inkludera 

artiklar som har tillstånd från etisk kommitté eller påvisar ett etiskt resonemang i 

artikeln (Wallengren & Henricson, 2012). 

 

Artiklarna kvalitetsgranskades genom att båda författarna läste igenom samtliga 

artiklar och sedan jämförde respektive granskningar med varandras vilket ökade 

trovärdigheten (Henricson, 2012a). De elva artiklar som valdes delades upp mellan 

författarna, som först granskade de enskilt med stöd av Fribergs femstegsmodell 

(Friberg, 2012), för att sedan skifta mellan varandra och därefter granskas på nytt. 

Sedan diskuterades innehållet mellan författarna och en förståelse för innehållet trots 

språkbegränsningar säkrades. 

 

Det visade sig vara svårt att hitta artiklar som uteslutande innefattade kvinnor som 

genomgått mastektomi, då även kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi 

förekom bland urvalet i fem av artiklarna. Efter diskussion inkluderades de fem 

artiklar då antalet kvinnor som hade total mastektomi var dominerande och resultatet 

var relevant för syftet i helhet. 

 

Alla artiklar var skrivna på engelska, med undantag från en som var skriven på 

portugisiska, men återfanns på Google Scholar i engelsk översättning. Författarnas 

modersmål var svenska och vid översättning av texterna användes 

översättningsverktyget i Google. Detta medförde en risk för feltolkning av innehåll 
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samt att viktiga avsnitt gällande kvinnans upplevelse kan ha missats vilket kan påverka 

tillförlitlighet negativt. Genom att förförståelsen om cancer diskuterades mellan 

författarna under arbetets gång ökade medvetenheten kring egna tankar om ämnet. 

Detta gjordes för att minska risken att förförståelsen påverkade resultatet, men det går 

inte att utesluta helt att förförståelsen ej påverkat resultatet (Henricson, 2012a).  

Alla artiklarnas syfte knöt an till mastektomi och berörde kvinnors upplevelser på ett 

fysiskt, psykiskt, existentiellt och socialt plan. En artikel berörde bröstrekonstruktion 

i sitt syfte, men i form av att skapa förståelse för kvinnans reflektioner inför en 

bröstrekonstruktion, men resultatet däremot handlade om kvinnans upplevelse att 

förlora ett bröst, och därför inkluderades den. 

Resultatdiskussion 

Kvinnorna upplevde sin kropp som en främling, med ett ärr som påminner om 

sjukdomen och att kroppen hade svikit. Även annan forskning visar på kvinnans 

upplevelse av att känna sig förrådd av sin egen kropp då sjukdomen har kunnat 

utvecklas i kroppen utan någon som helst förvarning av symptom (Piot-Ziegler, Sassi, 

Raffoul & Delaloye, 2010). Att leva med känslan av att inte kunna lita på sin kropp, och 

att den närsomhelst utan förvarning kan slå undan benen igen gör att den psykiska 

hälsan kan påverkas negativt och livskvaliteten försämras. 

 

Förlusten av en kvinnlig symbol, som för många står för just kvinnlighet och sexualitet 

visade sig även påverka förmågan att åtrå sin partner. Kvinnorna vittnar om att de 

ogärna klädde av sig, gärna behöll en tröja eller protes-BH på sig, samt helst hade 

lampan släckt vid intima stunder. Likartade upplevelser har även påvisats i andra 

studier där kvinnor skäms för sina kroppar framför sina män (Andrzejczak, Markocka-

Mczka & Lewandowski, 2013).  Detta kunde i sin tur resultera i att den intima 

relationen mellan kvinnan och hennes partner försvårades och relationen bytte kurs, 

vilket i det långa loppet kan resultera i förlorad trygghet tillit och brustna hjärtan. 

Andra studier visar att separationer med sin partner oftast beror på att partnern har 

svårt att hantera att kvinnan drabbats av bröstcancer men även att kvinnan tror att 

partnern känner avsky och därför distanserade sig från förhållandet (Sheppard & Ely, 

2008).  Som sjuksköterska är det viktigt att se hela kvinnan, och ha förståelse för att 

sexualitet är en viktig faktor för välbefinnande och livsglädje (Socialstyrelsen, 2014c). 

Genom att som sjuksköterska uppmärksamma ämnet, stödja och ge råd till de kvinnor 

som genomgått mastektomi och deras partners kan hen underlätta till bearbetning och 

acceptans, som är ett viktigt steg mot en hälsosam transition (Katz, 2011; Meleis, 

2010). Det är viktigt då kroppen förändras efter mastektomi och kvinnan behöver stöd 

i att åter börja älska sin kropp och finna lust och njutning på nya sätt med sin partner. 

Sjuksköterskan kan lyfta vikten av att ha en stämningsfull och avslappnad miljö i den 

intima stunden och även vikten av att prata öppet om lust och sensualitet (Katz, 2011).  

 

Trygghet var viktigt för kvinnorna för att kunna genomgå svåra processer och att känna 

stöd och tröst från omgivningen. Andra studier visar på att efter ett cancerbesked 
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finner kvinnan kämpaglöd och kraft att återhämta sig om hon har nära relationer och 

barn (Ekwall, Ternestedt & Sobre, 2007). Då kvinnan känner stöd från omgivningen 

ökar viljan att bli frisk och må bra igen (Landmark & Wahl, 2002). Sjuksköterskan bör 

arbeta för att underlätta för kvinnan att involvera sina närstående, för att undvika att 

missförstånd och rädslor banar väg för en negativ spiral där relationer bryts ner.  

 

 

Utifrån denna litteraturöversikt kunde ålder och civilstatus vara en avgörande 

faktor för hur kvinnor hanterar förlusten och ser på sig själv efter mastektomi, då 

andra värderingar uppstår senare i livet och bröstet har fyllt sin biologiska funktion då 

barnafödandet är avklarat. Det finns studier som visar på motsatsen, där kvinnor 

oavsett ålder upplever en stor förlust och sorg efter att ha förlorat ett bröst (Miller, 

Schnur, Weinberger-Litman & Montgomery, 2014). Utifrån detta kan slutsatsen dras 

att det är viktigt att förstå att sorgen och upplevelsen av mastektomi kunde vara en 

subjektiv upplevelse, och oavsett ålder kan den psykiska smärtan vara plågsam. Andra 

studier beskriver att vissa kvinnor ser den kroppsliga förändringen med mer positiva 

ögon där kroppens ses som ett objekt som fungerar bra och som är stark och att de 

faktiskt är vid liv, dessa kvinnor fokuserar inte enbart på det kroppsliga utseendet 

(Brunet, Sabiston & Burke, 2013). Ur detta kan vikten av att individanpassa 

omvårdnaden och som sjuksköterska fokusera på kvinnan i mötet utläsas.  Det inte 

finns någon måttstock för vem som möter svårigheter i sin transition. 

 

Kvinnornas förändrade syn på sig själv kunde leda till negativa tankar om sitt eget 

värde som person. Att mastektomi kunde leda till förändrad självbild hos kvinnan, 

samt känsla av att förlorad identitet, att inte längre känna sig som en kvinna visar även 

andra studier (Piot-Ziegler et al, 2010; Bredin, 1999). Kvinnorna upplevde att de inte 

längre passade in i samhället, och känslan av att ständigt behöva dölja sitt bröst genom 

protes och kläder för att inte väcka tankar och frågor från omgivningen. Detta är inte 

en ovanlig reaktion efter mastektomi, då andra studier visar samma resultat med 

påverkan på den sociala identiteten (Piot-Ziegler at al, 2010; Bredin, 1999). För att få 

förståelse och för att inte vara ensam i sin situation upplevde kvinnorna att 

stödgrupper kunde vara till stor hjälp. Där gavs möjlighet till att utbyta erfarenheter, 

och därigenom finna stöd i varandra. Andra studier visade samma resultat, kvinnor 

som deltog i stödgrupper upplevde att de gavs möjlighet att uttrycka sina känslor och 

få stöd i att hantera och acceptera sin situation (Pinheiro, da Silva, Mamede, & 

Fernandes, 2008). Att acceptera situationen kan vara viktigt för en hälsosam transition 

då möjligheten att acceptera sitt nya jag, och finna sin plats i samhället kan öka med 

hjälp av stödgrupper genom att man finner förebilder i de som överlevt sin 

sjukdom. Sjuksköterskan kan ha stor nytta av att arbeta med att utveckla dessa 

stödgrupper, då de är en viktig resurs i omvårdnaden. 

 

Efter en tid infann sig en vilja hos kvinnorna att gå vidare och leva sitt liv som det var 

förut innan diagnosen kom.  Det finns olika sätt att hantera övergången till en önskad 

livsstil igen och kvinnorna upplevde lust att fokusera på sin hälsa och att resa för att 
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upptäcka nya saker, att leva i nuet och fokusera på sina egna behov. Det är ett vanligt 

fenomen efter en transition, då livet får en ny infallsvinkel och synen på egna behov 

och livsval kan omvärderas (Kneck, 2013). Bröstcancern kan därigenom ses som en 

katalysator mot ett mer medvetet och hälsosamt liv. 

Slutsatser 

Att förlora ett bröst beskrevs vara en stor omställning i den fysiska kroppsbilden, och 

många upplevde att en bit av kvinnligheten gick förlorad. Ärret på kroppen blev en 

ständig påminnelse om sjukdomen och kvinnan levde med rädsla för metastaser. 

Upplevelsen av att inte känna sig bekväm i sin kropp påverkade relationen med 

partnern och samlivet, och intimiteten ändrade inriktning. Det framkom att kvinnorna 

upplevde stödet från omgivningen som viktig och att delta i stödgrupper bidrog till att 

kvinnorna inte kändes sig lika ensamma i situationen.  Dessa kvinnor möter 

sjuksköterskan ofta inom cancervården, och att bekräfta och ta deras rädsla och tankar 

på allvar är av stor vikt, för att kunna stötta kvinnan i processen mot acceptans. 

Denna litteraturöversikt kan hjälpa sjuksköterskan till att få en ökad förståelse i hur 

kvinnor upplever sin kropp efter mastektomi, och det kan leda till ett bättre bemötande 

och stöd för dessa kvinnor. Däremot behövs fortsatt forskning på området för att stärka 

den personcentrerade omvårdnaden och utveckla arbetsmetoder för att arbeta med 

psykisk ohälsa, sexuell ohälsa samt kommunikation, då vissa kvinnor upplever att de 

fått för lite information gällande sin situation. 
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när de ser sina 

ärr för första 

gången.  

 

inom 6-12 

månader. 

 

även den sexuella 

intimiteten. Kvinnorna 

kände även tacksamhet för 

livet och ett bra stödsystem 

var viktigt. Smärta relaterat 

till efterbehandling 

beskrevs. 

Drageset, S., 

Lindstrøm, T., 

Giske, T., & 

Underlid, K. 

(Norge) 

Women´s 

experiences of 

social support 

during the first 

year following 

primary breast 

cancer surgery 

Scandinavi

an Journal 

Of Caring 

Sciences. 

Vol 30. 

(2016) 

Syftet med 

studien var att 

beskriva kvinnors 

individuella 

upplevelse av 

socialt stöd under 

deras första år 

efter en primär 

bröstcancer 

kirurgi. 

Intervjuer med 

10 kvinnor 

mellan 48-68 

år 1 år efter 

operation. 

 

 

Dela erfarenheter och vara 

öppna om deras cancer var 

viktigt för de flesta 

kvinnorna, speciellt med 

andra som varit med om 

samma sak.  

Att få stöd och förståelse 

från den närmsta familjen 

var det allra viktigaste, även 

känslomässigt stöd var 

viktigt, en del upplevde att 

vissa tog distans från dem.  

Att bli sedd som en person 

och förstådda av 

sjukvårdspersonalen var 

viktigt. Att ha kontinuitet, 

att träffa samma personal 

var viktigt det ledde till 

känsla av tillfredställelse. 

Att få tillräckligt med 

information och 

förklaringar var också 

viktigt för kvinnorna. 

 

Hög 

Drageset, S., 

Lindstrøm, T., & 

Underlid, K. 

(Norge) 

”I just have to 

move on”: 

Women´s 

coping 

experiences and 

reflections 

following their 

first year after 

primary breast 

cancer surgery 

 

European 

Journal Of 

Oncology 

Nursing: 

The Official 

Journal Of 

European 

Onoclocy 

Nursing 

Society. Vol 

21. 

(2016) 

Syftet med 

studien var att 

beskriva kvinnors 

individuella 

coping 

erfarenheter och 

reflektioner 

under deras 

första år efter en 

primär 

bröstcancer 

kirurgi. 

 

Intervjuer med 

10 kvinnor 

mellan 48-68 

år 1 år efter 

operation.  

 

Kvinnorna beskrev att 

deras cancer erfarenhet 

ledde till existentiella 

tankar till exempel om 

döden. Känsla av 

tacksamhet, glädje och att 

inte ta livet förgivet 

beskrevs. Erfarenheten har 

även lett till omorientering i 

livet. Familjen och nära 

relationer blev viktigare. 

Känsla av osäkerhet och 

rädsla för återfall upplevdes 

av de flesta kvinnorna. 

Deltagarna ville gå vidare 

och lägga allt bakom sig, de 

distanserade sig från cancer 

miljön, patientrollen och 

allt generell 

cancerinformation.  

 

Hög 

Elmir, R., 

Jackson, D., 

Beale, B., & 

Schmied, V.  

(Australien) 

 

Against all 

odds: 

Australian 

women´s 

experiences of 

recovery from 

breast cancer. 

Journal of 

Clinical 

Nursing, 

Vol 19. 

(2010) 

Syftet är att få 

insyn i unga 

kvinnors 

upplevelse av 

återhämtning 

efter Mastektomi. 

Fyra kvinnor 

under 50 år 

deltog i 

individuella 

semistruturera

de djup-

intervjuer. 

Rädsla och oro för att 

sjukdomen skulle komma 

igen trots operation. 

Kvinnorna kände behov av 

att göra förändringar i sitt 

liv, både för sig själva och 

för familjen. Den kroppsliga 

förändringen påverkade 

sexualiteten och 

Hög 
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 kvinnligheten och rädsla 

fanns för att visa upp sin 

kropp för nya människor.  

 

Fallbjörk, U., 

Salander P., & 

Rasmussen, B. 

(Sverige) 

From ”No big 

deal” to ”Losing 

Oneself” – 

Different 

meanings of 

mastectomy. 

Cancer 

Nursing, 

Vol 35 No 

5. (2012) 

Syftet med 

studien är att 

beskriva kvinnors 

upplevelse av att 

ha förlorat ett 

bröst och dess 

inverkan det har 

på deras liv, och 

genom dessa fynd 

förstå deras 

reflektioner kring 

bröstrekonstrukti

on.   

Kvalitativ 

design med 

tema-intervjuer 

med 15 

kvinnor.  

   

Beroende på ålder och 

civilstatus så skiljer sig 

inställningen om kroppen 

åt. Äldre kvinnor i studien 

ser inte något problem i att 

förlora ett bröst, då det har 

fyllt sin funktion, tappat det 

estetiska värdet och fokus 

var att ha hälsa. Yngre 

kvinnor, har större problem 

med självbilden, och 

känner sig muterade och 

vanskapta efter 

mastektomi. Att dra sig från 

socialt liv med att besöka 

badhus, gå och träna 

påverkades, och även att 

vara intim med en partner.  

Medel 

Fouladi, N., 

Pourfarzi, F., Ali- 

Mohammadi, H., 

Masumi, A., 

Agamohammadi, 

M., & Mazaheri, E 

(Iran) 

Process of 

coping with 

mastectomy: a 

qualitative 

study in Iran 

Asian Pacific 

Journal Of 

Cancer 

Prevention: 

APJCP. Vol 

14. 

(2013) 

Syftet med 

studien var att 

undersöka hur 

kvinnor hanterar 

en mastektomi 

och dess process 

från diagnos till 

efter operation. 

20 iranska 

kvinnor mellan 

33-71 år som 

genomgått 

mastektomi 

intervjuades. 

 

förändrad sexuell intimitet 

på grund av fysiskt 

förändring av utseende. 

Upplevelse av förlorad 

kvinnlighet fanns. 

Ekonomiska problem på 

grund av kostnaden för 

kirurgi och allt därtill 

betraktades som ett stort 

problem för vissa som även 

påverkade kvinnans 

psykiska tillstånd.  

Vissa värdesätter sin hälsa 

mer än innan.  

De flesta kvinnorna tackade 

Gud för att de levde.  

Medel 

Lindwall, L., & 

Bergbom, I. 

(Sverige) 

The Altered 

Body after 

Breast Cancer 

Surgery. 

Internation

al Journal 

of 

Qualitative 

Studies on 

Health and 

Wellbeing, 

Vol 4. 

(2009) 

Syftet med 

studien var att 

beskriva hur 

svenska kvinnor 

upplever 

förändringen av 

sin kropp efter 

Mastektomi. 

10 kvinnor 

mellan 40-65 år 

intervjuades. 

 

Kvinnorna upplevde att 

kroppen hade svikit, och 

gett plats för en dödlig 

tumör att växa. 

Existentiella funderingar 

kring varför och vad händer 

nu uppkom, och frustration 

över att vara fången i sin 

kropp, och förlora friheten 

att bestämma vad som sker 

visade sig. Kroppen såg som 

en främling, och vikten av 

att bli sams med sig själv, 

och lära känna nya signaler. 

 

Hög 

Slatman, J., 

Halsema, A., & 

Meershoek, A. 

(Nederländerna) 

Responding to 

Scars After 

Breast Surgery. 

Qualitative 

Health 

Research, 

Vol 26 No 

12. (2016) 

Syftet med 

studien är att 

belysa hur 

kvinnor hittar 

mening i sina 

ärrade kroppar 

intervjuer med 

kvinnor mellan 

39-71 år under 

en period av 4-

6 månader. 

Första 

intervjun 

Ärret på kroppen blir en 

ständig påminnelse om vad 

kvinnan varit med om, och 

nära efter ingreppet 

skapades en distans till den 

egna kroppen och såg 

kroppen som ett objekt. 

Medel 
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efter Bröstcancer-

behandling. 
skedde 4 veckor 

efter operation. 

 

Kvinnorna i studien 

hanterade och närmade sig 

ärret genom att visa det för 

andra, medans de använde 

protes i sociala 

sammanhang för att inte 

dra till sig uppmärksamhet 

eller störa andra. Alla 

kvinnor i studien upplevde 

fysisk och psykisk smärta, 

vilket begränsade dagliga 

aktiviteter och känslan av 

frihet.  

 

 

 

 


