
   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

Kvinnors upplevelser 
efter genomgången 
mastektomi 

HUVUDOMRÅDE: Omvårdnad 
FÖRFATTARE: Lisa Brorsson & Sofia Hasselquist 
HANDLEDARE: Emelie Persson 
JÖNKÖPING: Juni 2018 

 

- En litteraturöversikt 

 



   
 

 

Sammanfattning 
 
Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor globalt sett. År 
2016 drabbades 7 500 kvinnor av bröstcancer i Sverige och av dessa avled 1400 kvinnor 
på grund av sjukdomen. Vidare behandlas 90 % av kvinnorna kirurgiskt och 
mastektomi, som primär kirurgisk behandling, ökar bland alla åldersgrupper. Ärret 
som blir kvar på kroppen är en ständig påminnelse om sjukdomen. Syfte: Att beskriva 
bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelser efter genomgången mastektomi. Metod: 
En kvalitativ litteraturöversikt med induktiv ansats gjordes där 10 kvalitativa artiklar 
inkluderades. Resultat: Kvinnor upplevde på flera sätt att kroppen förändrades och 
att deras självbild påverkades. Förändringar i det sociala livet förekom och kvinnor 
upplevde ett behov av stöd. Vidare uppkom existentiella funderingar hos kvinnorna, 
som bland annat en förändrad syn på livet. Slutsats: Resultatet kan leda till att 
vårdpersonal, men också människor i samhället får en ökad kunskap och förståelse för 
kvinnor som genomgått en mastektomi. Som sjuksköterska är det viktigt att vara öppen 
för alla kvinnors upplevelser och tillämpa personcentrerad omvårdnad i bemötandet.  
 
Nyckelord: Bröstcancer, kroppsuppfattning, mastektomi, patientupplevelse, 
personcentrerad omvårdnad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

Summary 
 
Main title: Women’s experiences of mastectomy as a treatment for breast cancer. 
Sub title: A literature review. Background: Breast cancer is the most common form 
of cancer among women around the world. In 2016, 7 500 women in Sweden received 
the diagnosis and of these, 1 400 passed away. Of all women, 90 % is treated surgically, 
and mastectomy as primary treatment increases among all ages. The scar becomes a 
constantly reminder of the disease. Aim: To describe the experience of mastectomy as 
a treatment among women with breast cancer. Method: A qualitative literature review 
with inductive approach where 10 qualitative articles were included. Results: Women 
experienced that their bodies changed in many ways. Also, their body image was 
affected. Changes in their social life occurred and women experienced a need of 
support. Furtherly, existential questions appeared, such as seeing life in a new 
perspective. Conclusion: The result can lead to an increased knowledge in the society 
and health professionals which can lead to a better understanding for the women who 
had undergone a mastectomy. As a nurse it is important to respect every unique 
experience and apply person centered care in the treatment.  
 
Keywords: Body image, breast cancer, mastectomy, patient experience, person 
centered care. 
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Inledning 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Globalt sett upptäcks 
omkring 1,7 miljoner nya fall varje år och 522 000 dödsfall sker (World Health 
Organization, 2017). Även i Sverige är bröstcancer den vanligaste cancerformen bland 
kvinnor och år 2016 drabbades drygt 7500 kvinnor av sjukdomen varav 1400 kvinnor 
avled med bröstcancer som dödsorsak (Socialstyrelsen, 2017). Bröstcancer är därmed 
den cancerform som flest kvinnor i Sverige dör av (Folkhälsomyndigheten, 2017). Av 
alla som årligen får diagnosen bröstcancer behandlas 90 % kirurgiskt (Socialstyrelsen, 
u.å.). Studier visar att mastektomi som primär kirurgisk behandling, där hela bröstet 
inklusive lymfkörtelvävnad i axillen tas bort, ökar bland alla åldersgrupper (Dragun, 
Huan, Tucker & Spanos, 2012). Ett sådant ingrepp innebär att kvinnan för alltid 
kommer ha kvar ett ärr på kroppen som påminner om en sjukdom. Detta kan leda till 
upplevelser som är viktiga för sjuksköterskan att känna till för att kunna ge bästa 
möjliga omvårdnad.  
 

Bakgrund 

Bröstcancer 
Bröstcancer drabbar främst kvinnor, men även ett fåtal män drabbas årligen 
(Myklebust Sørensen & Almås, 2011). Det finns olika former av bröstcancer. Den 
vanligaste är duktal cancer som innebär att cancern utgår från bröstkörtlarnas 
körtelrör. Bröstcancern kan vara lokalt begränsad, så kallad cancer in situ. Cancern 
kan också vara invasiv. Då har tumören invaderat kringliggande vävnad och metastaser 
kan förekomma i detta stadium. Typen av cancer avgör vilken behandlingsmetod som 
föredras (Ericsson & Ericsson, 2012).  

Att få diagnosen bröstcancer  
Att få en cancerdiagnos kan upplevas som ett psykiskt trauma av kvinnorna där känslor 
som förtvivlan, sorg och hopplöshet utlöses (de Sousa Barros, Regiani Conde, Rossi 
Lemos, Aparecida Kunz & de Lourdes da Silva Marques Ferreira, 2018). Stressen som 
kan drabba kvinnor med en bröstcancerdiagnos kan ha en negativ inverkan på 
förmågan att hantera de fysiska symtom som kan uppstå i samband med sjukdomen 
och dess behandling (Harris et al., 2017). Symtom som fatigue, sömnstörningar, 
depression och smärta är vanligt förekommande upplevelser hos dessa kvinnor 
(Gwede, Small, Munster, Andrykowski & Jacobsen, 2007). 
 
Kvinnor som får en bröstcancerdiagnos kan drabbas på olika sätt och av många olika 
känslor (de Sousa Barros et al., 2018). Existentiella tankar om att livet inte kan tas för 
givet är vanligt förekommande (Drageset, Lindstrøm & Underlid, 2016). En rädsla för 
döden kan upplevas och i och med det en stor oro för familjen. Att kanske inte få se 
sina barn växa upp och inte finnas där för dem. Att uppleva rädsla över att behöva 
utsättas för olika behandlingar och smärta samt en förändring av den kvinnliga 
kroppen är också vanligt. Dock kan vissa kvinnor uppleva acceptans och en tro på 
läkning och helande (de Sousa Barros et al., 2018).  
 
Upplevelsen av själva bröstcancern har visat sig variera beroende på kvinnans ålder. 
Yngre kvinnor som drabbas upplever stora svårigheter med att hantera känslomässiga 
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och sociala följder av sjukdomen. Karriär, familjeliv och relationer är exempel på 
sådant som bekymrar kvinnan. Även problem med kroppsbild, sexualitet och fertilitet 
upplevs hos de yngre drabbade. De äldre kvinnorna upplever mer fysiska problem och 
har en sämre hälsorelaterad livskvalitet jämfört med de yngre (Campbell-Enns & 
Woodgate, 2016).  
 

Behandling/Mastektomi 
Behandlingsalternativen avgörs utifrån tumörens utbredning. En kirurgisk partiell 
mastektomi, med andra ord bröstbevarande kirurgi, innebär att endast den angripna 
delen av bröstet tas bort. Denna typ av kirurgi är aktuell om tumören inte överstiger 3-
4 centimeter samt då inga tecken på tumörutbredning finns, det vill säga att tumören 
inte överstiger storleken av en kvadrant av bröstet (Ericsson & Ericsson, 2012). I denna 
text kommer kirurgisk partiell mastektomi endast benämnas som bröstbevarande 
kirurgi för att särskilja begreppen. Vid en mer omfattande tumörutbredning görs en 
mastektomi, vilket innebär att hela bröstet samt all lymfkörtelvävnad i axillen 
avlägsnas (Ericsson & Ericsson, 2012). Det är denna metod som denna studie kommer 
utgå ifrån. Postoperativ strålning ges som tilläggsbehandling till all typ av kirurgi 
(Ericsson & Ericsson, 2012).  
 
En studie av Dragun et al., (2012) visar att valet att göra en mastektomi är associerat 
med faktorer som bland annat stor tumörstorlek och en avancerad cancer. Samma 
studie visar dock som tidigare nämnts att mastektomier ökar bland alla åldersgrupper, 
som primär kirurgisk behandling, för bröstcancer även i ett tidigt stadie (Dragun et al., 
2012). Det finns dock få studier som behandlar upplevelser efter genomgången 
behandling. Något som rekommenderas för att förstå unika upplevelser och behov 
(Silva & Santos, 2010). Det finns också en kunskapslucka gällande kvinnors 
kroppsuppfattning efter genomgången behandling vilket medför en begränsad 
förståelse för komplexiteten i kvinnornas upplevelser (Brunet, Sabiston & Burke, 
2013). 
 
Både en unilateral (ensidig) och en bilateral (tvåsidig) mastektomi kan göras (Sabel et 
al., 2016). Båda dessa behandlingsmetoder kommer inkluderas i denna 
litteraturöversikt. Studier visar att antalet kvinnor som drabbats av unilateral 
bröstcancer, men som väljer att genomgå en bilateral mastektomi ökar. Ökningen ses 
speciellt bland yngre kvinnor. Detta beror främst på grund av att minska risken för att 
cancer ska uppstå i det andra bröstet (Sabel et al., 2016). Resultatet i en annan studie 
visar att den främsta anledningen till att välja en bilateral mastektomi är känslan av att 
ha gjort allt för att kontrollera cancern och på så sätt öka chanserna att överleva 
(Jerome-D’Emilia, Suplee, Boiler och D’Emilia, 2015).  
 

Personcentrerad omvårdnad  
Kvinnor upplever en önskan om att deras individuella sätt att hantera situationen kring 
mastektomin ska vara accepterad av vårdpersonalen. De vill att deras rädslor och 
frågor ska tas på allvar. I och med det belyses personcentrerad omvårdnad i mötet med 
dessa kvinnor (Remmers, Holtgräwe & Pinkert, 2010). Personcentrerad omvårdnad är 
en av de sex kärnkompetenser som sjuksköterskan ska jobba utifrån. De andra fem är 
säker vård, informatik, samverkan i team, evidensbaserad vård och 
förbättringskunskap (Cronenwett et al., 2007). Dessa kärnkompetenser är framtagna 
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utifrån QSEN (Quality and Safety Education for Nurses) och målet med dem är att 
sjuksköterskor ska vara mer förberedda och bättre rustade för att kunna bedriva en 
vård av hög kvalitet och säkerhet (Cronenwett et. al, 2007). Enligt QSEN innebär 
personcentrerad omvårdnad att beakta patientens rätt till kontroll. Sjuksköterskan ska 
se sjukvårdssituationen “genom patientens ögon” och därmed beakta varje individs 
individuella behov och åsikter samt främja patientens delaktighet (Cronenwett et al., 
2007). 
 
Personcentrerad omvårdnad enligt Ekman et al. (2011) är ett teoretiskt stöd till denna 
studie. Vidare tydliggör Ekman et al. (2011) skillnaden mellan patientcentrerad 
omvårdnad och personcentrerad omvårdnad. Personcentrerad omvårdnad hävdar att 
patienter ska ses som personer och att de inte bör kopplas ihop med sin sjukdom, utan 
att deras subjektivitet, styrkor och framtidsplaner bör tas i beaktande. Som 
sjuksköterska bör man lära känna personen bakom patienten och se till dennes 
känslor, behov och tankar. Detta för att kunna engagera personen i vården och 
behandlingen (Ekman et al., 2011). Patientberättelsen är viktig för att kunna tillämpa 
en personcentrerad omvårdnad. Denna kan ses som personens personliga konto om 
sin sjukdom, symtom och sjukdomens inverkan på livet. Berättelsen fångar personens 
lidande i ett vardagligt sammanhang och är utgångspunkten för delaktighet i vården 
(Ekman et al., 2011). Personcentrerad omvårdnad börjar med att ett partnerskap byggs 
upp som innefattar delning av information, delad överläggning och delat 
beslutsfattande. Långvarig sjukdom innebär ett omfattande behov av 
sjukdomshantering. Att utveckla ett partnerskap med gemensamma mål är då extra 
viktigt. Vården bör utformas efter patientens livsstil, preferenser, värderingar och 
förutsättningar (Ekman et al., 2011). 

Sjuksköterskans roll i samband med en mastektomi 
Personcentrerad omvårdnad bör tillämpas i samband med att kvinnor får information 
och undervisning kring mastektomin. Detta för att på bästa sätt kunna bemöta och 
vårda varje unik kvinna utifrån hennes förutsättningar. Det finns dock kvinnor som 
inte upplevt vårdpersonalens bemötande som individanpassat. Det är därför av stor 
vikt att varje kvinnas enskilda behov blir sedda och att hon blir sedd som en person 
istället för en patient (Suplee et al., 2016). Det emotionella och psykiska stödet är också 
av stor vikt. Att finnas där och lyssna samt svara på frågor ingår i sjuksköterskans 
uppgifter och återigen belyses den personcentrerade omvårdnaden (Remmers et al., 
2010). Att sjuksköterskan ger god preoperativ information är viktigt, då det leder till 
en ökad kunskap hos kvinnan. Detta bör göras vid rätt tillfälle, och valet av lämplig 
tidpunkt bör ske utifrån kvinnans förutsättningar. God preoperativ information leder 
i sin tur till en reducerad preoperativ stress vilket kan förbättra den postoperativa 
återhämtningen (Cho et al., 2013; Dawe, Bennett, Kearney & Westera, 2014). 
Anledningen till att kvinnor som ska genomgå en mastektomi bör få tillräckligt med 
information inför ingreppet är också för att de ska veta vad de kan förvänta sig efteråt. 
Det kan vara att exempelvis smärta är en vanlig komplikation efter kirurgi (Suplee et 
al., 2016).  
 
Efter genomgången mastektomi är det vanligt att kvinnor drabbas av PMPS, vilket är 
en förkortning av Post-mastectomy Pain-syndrome. Detta innebär att kvinnan hamnar 
i ett kroniskt neuropatiskt smärttillstånd. Detta tillstånd blir allt vanligare och är 
därför viktigt för sjuksköterskan att känna till. Det krävs dock mer forskning kring 
detta fenomen för att kunna hjälpa kvinnorna att lindra smärtan (Larsson, Ahm 
Sørensen & Bille, 2017). En vanlig biverkan efter avlägsnande av lymfkörtlar är 
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lymfödem. Detta är något som också är viktigt för sjuksköterskan att känna till då en 
tidig upptäckt av lymfödem minskar risken för utveckling av avancerat lymfödem. Det 
leder också till minskad risk för sjuklighet (Soran, Menekse, Girgis, DeGore & Johnson, 
2016). 

Problemformulering 
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor världen över och 
sjukdomen orsakar mer än en halv miljon dödsfall årligen. När kvinnan drabbas av 
diagnosen bröstcancer kan det försätta henne i ett psykiskt trauma. Stressen som 
uppstår kan försämra kvinnans förmåga att hantera situationen. Vidare kan kvinnan 
uppleva en försämrad livskvalitet samt drabbas av tankar om att hon ska dö. 
Mastektomi är den behandling som 90 % av dessa kvinnor går igenom. Trots det finns 
det lite forskning som beskriver vad kvinnor kan uppleva och vad konsekvenserna kan 
bli efter en genomgången mastektomi. Därför är det av ytterst stor vikt att studera 
dessa kvinnors upplevelser.  
 

Syfte 

Syftet var att beskriva bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelser efter genomgången 
mastektomi. 

Material och metod 

Design 
För att svara på syftet gjordes en litteraturöversikt med induktiv ansats. Syftet med en 
litteraturöversikt är att skapa en kunskapsöversikt inom ett visst område (Friberg, 
2012a). Syftet med en induktiv ansats är att observationer och studier av fenomenet så 
förutsättningslöst som möjligt beskrivs och utifrån det dras slutsatser (Priebe & 
Landström, 2012). En induktiv ansats användes till valt syfte för att resultatet inte 
skulle analyseras utifrån en teori. Alla kvinnors upplevelser ville tas i beaktande för att 
sedan, beroende på vad som hittades, mynna ut fynden i en slutsats. Artiklar med 
kvalitativ ansats analyserades samt sammanställdes. Kvalitativ forskning har sitt 
ursprung från holismen och innebär att studera personers subjektiva erfarenheter av 
ett visst fenomen (Henricson & Billhult, 2012). 

Urval och datainsamling 
Med utgångspunkt från syftet valdes sökord som användes i en inledande sökning. 
Dessa sökord finslipades och de ord som användes i den egentliga sökningen var: 
attitude, experience, feeling, mastectom*, perception, perspective, view, wom*. 
Funktionen trunkering användes med en asterisk (*) i sökningarna för att öppna upp 
för böjningar av de valda sökorden (Polit & Beck, 2017a). Även boolesk sökteknik 
användes i form av operatorerna AND och OR. Detta ska göras för att kunna avgöra 
vilket samband sökorden ska ha till varandra, men också för att kunna kombinera 
sökord samt få träffar på den ena eller den andra söktermen (Östlundh, 2012). Detta 
var anledningen till att denna teknik användes i sökningen. Inklusionskriterier för de 
artiklar som användes i resultatet var att de skulle vara peer reviewed, med andra ord 
vetenskapligt granskade samt ha en kvalitativ ansats. Artiklarna skulle dessutom 
enbart vara på engelska, vara publicerade från 2010-01-01 till 2018-03-31 samt 
innehålla ett abstract. Exklusionskriteriena var litteraturöversikter, män samt barn 
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och ungdomar under 18 år. Sökningarna gjordes i databaserna CINAHL, Medline och 
PsycINFO. (Bilaga 2). CINAHL och Medline är databaser som är specialiserade på 
omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2016; Östlundh, 2012). PsycINFO är 
en bred databas med psykologisk forskning inom främst omvårdnad och medicin 
(Forsberg & Wengström, 2016).  
 
När artikelsökningen var gjord lästes artiklarnas titlar. I de artiklar där rubriken 
stämde överens med syftet och inklusionskriterierna lästes abstrakten. Dessa ger en 
kort sammanfattning av artikelns innehåll (Östlundh, 2012). Artiklarna vars abstrakt 
svarade mot syftet lästes i fulltext. Vidare kvalitetsgranskades de med hjälp av 
protokollet för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod, framtaget vid 
avdelning för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping. (Bilaga 1). Artiklar med 7-8 
uppfyllda kriterier i del 2 benämns som hög kvalitet, 4-6 benämns som medelhög 
kvalitet och 1-3 benämns som låg kvalitet. Endast artiklar med hög eller medelhög 
kvalitet användes. I denna litteraturöversikt inkluderas tio artiklar (bilaga 3) och dessa 
markerades med en asterisk (*) i referenslistan. De tio artiklarna representerade 
länderna England, Brasilien, USA, Sverige, Storbritannien, Turkiet, Schweiz och 
Nederländerna.  
 

Dataanalys 
Analysen av de valda artiklarna gjordes med hjälp av Fribergs (2012b) femstegsmodell. 
Syftet skrevs ner på en papperslapp och låg hela tiden framför datorn för att kunna 
koppla de tio artiklarnas resultat till syftet. Steg ett var att läsa igenom artiklarna 
flertalet gånger för att verkligen förstå vad de handlar om. Nästa steg var att identifiera 
meningsbärande enheter från artiklarnas resultat. De valda artiklarna skrevs ut i 
pappersformat och markeringspennor användes för att markera meningsbärande 
enheter. Fokus låg på det som bygger upp resultatet, vilket ofta är kategorier och 
underkategorier. Det som var mest framträdande från dessa kategorier markerades. 
Steg tre innebar att en sammanställning av varje artikels resultat skulle göras. Detta 
gjordes genom att utifrån de markerade meningsbärande enheterna skriva en 
sammanfattning av varje artikel på ett papper, vilket gjorde respektive artikels innehåll 
överskådligt. Steg fyra var att jämföra de olika artiklarnas resultat med varandra och 
finna likheter och olikheter. Detta gjordes med hjälp av markeringspennor i olika 
färger. Bland de textstycken som markerats kunde samband ses och efter att ha 
studerat innebörden av de textstycken som hängde ihop kunde tillslut olika 
underkategorier skapas. Utifrån underkategorierna kunde sedan kategorier bildas. 
Kategorierna gav en överblick om vad underkategorierna handlade om. Steg fem 
innebar att formulera en ny text av de kategorier och underkategorier som bildats och 
som sedan blev studiens resultat (Friberg, 2012b). 

Etiska överväganden 
När människor inkluderas i forskares studier måste vissa forskningsetiska krav 
tillgodoses. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Sandman & Kjellström, 2013). Genom att tillgodose dessa krav ser 
forskarna till att deltagarnas rättigheter upprätthålls (Polit & Beck, 2017b). Vid en 
litteraturöversikt bör forskningsetiska ställningstaganden tas. Detta då etiken i valda 
artiklar ska granskas kritiskt. Viktigt är att välja studier som fått tillstånd av en etisk 
kommitté alternativt där etiska överväganden gjorts noggrant (Forsberg & Wengström, 
2016; Kristensson, 2014a). Endast sådana studier inkluderades i denna 
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litteraturöversikt. För att säkerställa det användes protokollet för basala 
kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod, framtaget vid avdelning för 
omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping. (Bilaga 1). Förförståelse och författarens 
egen åsikt bör också tas i beaktande. Det är oetiskt att endast inkludera artiklar som 
stödjer författarens egen åsikt (Forsberg & Wengström, 2016). Målet var därför att 
granska och beskriva artiklarna objektivt. Artiklarna granskades dessutom enskilt till 
en början och diskuterades därefter tillsammans. 

Resultat 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva bröstcancerdrabbade kvinnors 
upplevelser efter genomgången mastektomi. Dataanalysen ledde fram till tre 
kategorier. Kategori ”Den förändrade kroppen”, med tillhörande underkategorier 
”Kvinnlig identitet”, ”Förändrat utseende”, ”Förändrad sexualitet” och ”Fysiska 
komplikationer”. Kategori ”Relationer”, med tillhörande underkategorier ”Stöd från 
omgivningen” och ”Bristande stöd” samt kategori ”Existentiella funderingar”, med 
tillhörande underkategorier ”Förändrad syn på livet” och ”Andlig närvaro”. (Tabell 1).  
 
Tabell 1. Översikt över kategorier och underkategorier. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den förändrade kroppen  
Att genomgå en mastektomi innebar för kvinnor att deras kropp, identitet och 
sexualitet förändrats på flera sätt. De underkategorier som framkom under analysen 
var: Kvinnlig identitet, förändrat utseende, förändrad sexualitet och fysiska 
komplikationer. 

Kvinnlig identitet   
Kvinnor upplevde bröstet som en symbol för skönhet, kvinnlighet och sensualitet 
(Fagundes Duráes Rocha, Rodriguez Cruz, Aparecida Vieira, Marques da Costa & de 
Almeida Lima, 2016; Koçan & Gürsoy, 2016). Därför upplevdes en förlust av 
kvinnlighet i samband med mastektomin då bröstet var en viktig del av kroppen 
(Azevedo Batista, Conceiçao das Merces, Costa Santana, Pinheiro, Lua & Sousa 
Oliveria, 2017; Fagundes Duráes Rocha et al., 2016; Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 
2012; Koçan & Gürsoy, 2016; Piot-Ziegler et al., 2010). Kvinnor uttryckte att det 
dessutom var jobbigt att förlora vårtgården på bröstet då den också ansågs symbolisera 
kvinnlighet, men också sexualitet och moderskap (Piot-Ziegler, Sassi, Raffoul & 
Delaloye, 2010). Genomgången mastektomi sågs som en förolämpning mot 
kvinnligheten och medförde att identiteten som kvinna försvann (Koçan & Gürsoy, 
2016; Piot-Ziegler et al., 2010).  
 

Den förändrade 
kroppen Behov av stöd Existentiella 

funderingar 

Kvinnlig identitet 
Stöd från omgivningen Förändrad syn på livet 

Förändrat utseende 

Förändrad sexualitet 
Bristande stöd Andlig närvaro 

Fysiska komplikationer 
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Kvinnor utan fast partner ifrågasatte sin kvinnlighet särskilt mycket, speciellt när de 
inte hade kläder på sig (Fallbjörk et al., 2012). Förlusten av kvinnlighet kompenserades 
genom att mer smink användes samt kläder som framhävde benen (Grogan & Mechan, 
2017). Kvinnor brydde sig mer om sitt utseende överlag efter mastektomin och lade 
ner mer tid på sitt utseende (Slatman, Halsema & Meershoek, 2016).  
 
Det bortopererade bröstet kunde ses som en sjuklig del av kroppen istället för en förlust 
(Fallbjörk et al., 2012; Grogan & Mechan, 2017). Då förknippades inte mastektomin 
med förlust av kvinnlighet överhuvudtaget, utan likställdes med att det borttagna 
bröstet kunde varit vilken annan kroppsdel som helst. Istället ansågs livet i sig vara det 
som hade störst betydelse. Bröstets mening neutraliserades då de ansågs ha uppfyllt 
sin funktion genom att kvinnor ammat sina barn med dem (Fallbjörk et al., 2012). De 
som ansåg att bröstet symboliserade moderskap och amning upplevde rädslor över att 
vara tvungen att ge upp hoppet om att bli mamma (Piot-Ziegler, 2010). Kvinnor 
fortsatte dock att se sig själva som just kvinnor oavsett om de hade två bröst eller inte 
(Fallbjörk et al., 2012).  

Förändrat utseende 
Kvinnor som förlorat ett bröst sörjde över hur kroppens utseende förändrats i 
jämförelse med hur den såg ut innan mastektomin (Piot-Ziegler et al., 2010). Känslor 
av rädsla, obehag och ledsamhet förekom i samband med att titta på sin kropp efter 
operationen (Davies et al., 2017; Fagundes Duráes Rocha et al., 2016; Fallbjörk et al., 
2012; Freysteinson et al., 2012; Koçan & Gürsoy, 2016; Slatman et al., 2016). Kvinnor 
tyckte att förändringen av kroppen var så fruktansvärd att det kändes som de blivit 
stympade (Archer, G Holland & Montague, 2016; Fagundes Duráes Rocha et al., 2016; 
Fallbjörk et al., 2012; Piot-Ziegler et al., 2010) och kunde därför inte se på sig själva 
alls (Fallbjörk et al., 2012).  
 
Vid en första titt förnekade kvinnor vad som hänt och kunde inte förmå sig att röra 
bröstkorgen eller ärren (Davies et al., 2017). Vidare undvek de att se sig själva i spegeln 
i samband med dusch, trots att det gått månader sedan operationen (Davies et al., 
2017; Piot-Ziegler et al., 2010). Dock ansågs det viktigt att se sig själv i spegeln och att 
det förr eller senare blev ett måste, trots att spegelbilden var en ständig påminnelse om 
vad som hänt (Freysteinson et al., 2012). Kort tid efter operationen upplevdes det 
konstigt att titta på ärret, men efter att det gått en tid stördes inte längre kvinnorna av 
ärret (Slatman et al., 2016). Andra hade inte reflekterat över hur de skulle se ut efter 
operationen och ansåg inte det estetiska som viktigt. De tog avstånd ifrån den 
traditionella synen av hur en kvinna ska se ut och upplevde att deras kroppsideal 
förändrats sedan mastektomin (Grogan & Mechan, 2017). Kvinnor menade att det 
mest betydelsefulla var att ha hälsan i behåll och att utseendet inte var viktigt (Fallbjörk 
et al., 2012).  
 
Kvinnorna kände inte igen sig själva längre. Allt självförtroende till deras nakna kropp 
hade förlorats. De kände sig deformerade och oattraktiva (Freysteinson et al., 2012; 
Grogan & Mechan, 2017; Koçan & Gürsoy, 2016). Kvinnor upplevde sig själva som 
”halva” och ofullständiga efter mastektomin och skämdes över sitt utseende (Azevedo 
Batista et al., 2017; Koçan & Gürsoy, 2016). De som tidigare tyckt om sina bröst och 
ofta bar urringade kläder uttryckte nu att klädvalet var begränsat (Fallbjörk et al., 
2012; Piot-Ziegler et al., 2010). Klädstilen hade förändrats för att dölja det borttagna 
bröstet (Azevedo Batista et al., 2017; Fallbjörk et al., 2012; Koçan & Gürsoy, 2016; 
Slatman et al., 2016). Kvinnor slutade dessutom att gå till gymmet eller badhuset för 
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att undvika blickar. Detta hindrade dem från att ägna sig åt den träning som de tidigare 
sysslat med (Fallbjörk et al., 2012). De som tidigare vistades på nakenbad tänkte dock 
fortsätta med det då de tyckte att det var viktigt att normalisera kvinnokroppar efter 
genomgången mastektomi (Slatman et al., 2016).  
 
De kvinnor som endast tog bort ett bröst ansåg att deras kropp var ur balans då det 
inte såg likadant ut på båda sidor (Grogan & Mechan, 2017; Piot-Ziegler et al., 2010; 
Slatman et al., 2016). I efterhand hade en bilateral mastektomi varit önskvärd för att 
undgå denna obalans (Piot-Ziegler et al., 2010). Det största problemet kunde dock vara 
viktuppgång som ett resultat av behandlingen. Detta bekymrade kvinnor mer än att de 
blivit av med brösten och de uttryckte hat mot sin kropp på grund av viktuppgången 
(Grogan & Mechan, 2017).  

Förändrad sexualitet    
Mastektomin hade medfört en negativ påverkan på sexlivet (Azevedo Batista et al., 
2017; Davies et al., 2017; Fagundes Duráes Rocha et al., 2016; Grogan & Mechan, 2017; 
Koçan & Gürsoy, 2016; Slatman et al., 2016). Kvinnor skämdes över hur de såg ut och 
bytte aldrig kläder inför sin partner eller någon annan. De visade sig aldrig heller helt 
nakna (Davies et al., 2017; Fagundes Duráes Rocha et al., 2016). Kvinnor berättade att 
deras partner snabbt vande sig vid deras nya kropp efter mastektomin, men att de 
själva inte kände sig bekväma med att visa ärret för partnern vid intima stunder. Att 
ha ett linne på sig under sex hjälpte för att successivt öka självsäkerheten (Slatman et 
al., 2016).  
 
Det fanns kvinnor som aldrig ville ha sex igen. Dels för att känseln inte var densamma 
vid beröring, men också för att de ansåg att bröstet tidigare var en del av sexualiteten 
och intimiteten. De ville inte gå in i ett nytt förhållande då de inte kände sig sexuellt 
attraktiva (Fagundes Duráes Rocha et al., 2016). Av de kvinnor som levde i stabila 
relationer upplevde kvinnorna dock att deras partners inte såg mastektomin som ett 
problem, vilket därför inte gav någon påverkan alls på sexlivet. Kvinnor med fast 
partner försökte fortsätta som förut med sexlivet. Dock kunde önskemål som att vilja 
ha lampan släckt och behålla BH:n på resultera i att partnern inte kunde hantera 
situationen och avslutade därmed relationen (Fallbjörk et al., 2012). 

Fysiska komplikationer  
Upplevelser av fysisk smärta förekom efter mastektomin. Smärtan kunde vara direkt 
kopplad till operationssåret, men orsaken kunde också vara 
sårläkningskomplikationer som infektion eller nekros. Kraftig smärta efter bilateral 
mastektomi hindrade kvinnor från att reflektera över att brösten var borta. Smärtan 
var så påtaglig att dagliga aktiviteter tog längre tid eller inte gick att utföra alls (Slatman 
et al., 2016). Vidare kunde en mastektomi med lymfkörteldissektion leda till lymfödem 
i händer och armar och därmed sänka förmågan till rörelsefrihet. Tidigare intressen 
som exempelvis trädgårdsarbete var inte längre möjligt på grund av smärtan 
lymfödemen tillförde. Detta ledde till nedstämdhet (Koçan & Gürsoy, 2016; Slatman et 
al., 2016). Hushållssysslor kunde inte heller utföras i samma grad som innan. Kvinnor 
upplevde därför att de inte kunde fullfölja sin roll som kvinna som en följd av dessa 
fysiska besvär. En del av deras sociala identitet hade därmed förlorats (Koçan & 
Gürsoy, 2016). 
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Relationer 
Stöd från anhöriga och vårdpersonal var viktigt för kvinnor efter genomgången 
mastektomi. Det fanns dock upplevelser av otillräckligt stöd från dessa. Dataanalysen 
ledde därför fram till två underkategorier: Stöd från omgivningen och bristande stöd. 

Stöd från omgivningen  
Upplevelser av att det var tack vare sin partner som kvinnor fortfarande kände sig som 
kvinnor förekom. Detta eftersom partnern älskade kvinnan för den hon var, oavsett om 
hon hade två bröst eller inte (Fallbjörk et al., 2012). Hjälp och stöd av sin partner 
betydde mycket för kvinnorna (Archer et al., 2016; Fagundes Duráes Rocha et al., 2016; 
Freysteinson et al., 2012). Partnern beskrevs som nyckeln i kvinnornas liv, någon de 
fick styrka och glädje av. Partnern upplevdes dessutom som mer kärleksfull än tidigare 
(Fagundes Duráes Rocha et al., 2016). Kvinnor beskrev partnern som en trygg punkt 
bland det fysiska och emotionella traumat de tvingades gå igenom (Archer et al., 2016). 
Upplevelser av att partnern hela tiden berättade för kvinnan att hon var vacker 
förekom. Det spelade ingen roll för hen att hon inte hade några bröst. De kvinnor som 
upplevde detta önskade att alla kvinnor fick göra det (Davies et al., 2017).  
 
Även vänner och familjemedlemmar upplevdes som mycket hjälpsamma och stöttande 
(Davies et al., 2017; Freysteinson et al., 2012). Kvinnor föredrog dock stöd från manliga 
vänner då deras kvinnliga vänner identifierade sig mer med dem och var mer 
känslosamma (Archer et al., 2016). Stödgrupper och kommunikation över internet 
upplevdes som givande (Freysteinson et al., 2012). Särskilt grupper med andra som 
genomgått samma sak gav bra stöd (Davies et al., 2017).  
 
När det gäller vårdpersonal upplevde kvinnor att de fick god vård och att 
vårdpersonalen var stöttande och empatisk (Davies et al., 2017; Freysteinson et al., 
2012). De kände att de kunde ringa dem när som helst. De fick svar på sina frågor och 
fick mycket information (Davies et al., 2017).  

Bristande stöd 
Det fanns kvinnor som blev lämnade av sina partners efter att deras bröst tagits bort 
(Fagundes Duráes Rocha et al., 2016). Vidare upplevde kvinnor att vissa vänner och 
anhöriga inte hjälpte till eller stöttade då de hade egna problem, var gamla eller 
arbetade oregelbundna tider. Vissa upplevdes som otrevliga och sårande (Freysteinson 
et al., 2012). Kvinnor beskrev dessutom sig själva som bristande gentemot sina barn 
och sin familj. De var oroliga över att situationen skulle påverka barnen negativt och 
att de inte räckte till som mamma (Davies et al., 2017; Freysteinson et al., 2012; Koçan 
& Gürsoy, 2016).  
 
Vad gäller vårdpersonal upplevde kvinnor att personalen var otrevlig och dålig på att 
kommunicera samt tillhandahöll dålig vård (Freysteinson et al., 2012). De önskade att 
personalen exempelvis inte skulle frågat “Hur är det idag?” då den frågan upplevdes 
som att de var tvungna att säga att det var bra. Istället ansåg kvinnorna att 
vårdpersonalen skulle frågat “Hur är det egentligen?” och ”Hur känner du dig 
egentligen?” för att ge dem en chans att svara som de verkligen tänkte och kände 
(Freysteinson et al., 2012). Kvinnorna önskade också att de hade fått se en bild eller en 
film på hur ärret skulle se ut innan operationen så de visste vad de kunde vänta sig. Det 
fanns dock önskemål om att inte få veta någonting alls innan operationen. Andra hade 
uppskattat mer mental förberedelse och inte bara medicinsk. De föreslog även att alla 
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familjemedlemmar borde fått hjälp med mental förberedelse samt att alla borde blivit 
tillfrågade vad just de ville ha hjälp med (Davies et al., 2017). 

Existentiella funderingar  
Genomgången mastektomi kunde resultera i att en mängd existentiella funderingar 
väcktes. Utifrån dessa skapades följande två underkategorier: Förändrad syn på livet 
och andlig närvaro. 

Förändrad syn på livet  
Kvinnor upplevde tacksamhet till livet som varit och för att bröstcancern inte drabbat 
dem förrän senare i livet (Piot-Ziegler et al., 2010). Andra uttryckte också en 
tacksamhet för livet, att livet var viktigare än att förlora brösten (Davies et al., 2017; 
Koçan & Gürsoy, 2016). En extra stor tacksamhet uttrycktes av dem som haft 
familjemedlemmar som avlidit på grund av cancer (Davies et al., 2017). Kvinnor satte 
sina liv i perspektiv och det enda fokus var att övervinna cancern (Freysteinson et al., 
2012). Att fundera över utseende var inte aktuellt, det enda viktiga var återigen att 
överleva cancern (Grogan & Mechan, 2017). Kvinnor kände sig starkare än förut, att de 
hade mer resurser än tidigare och att de kände sig som nya människor. De såg livet på 
ett annat sätt än tidigare (Fagundes Duráes Rocha et al., 2016). Kvinnor hade också 
omvärderat sin syn på livet och även hur de prioriterat existentiellt sett. De ville njuta 
av varje ögonblick och ändrade sin syn på relationer. De fick ett starkare band med 
vissa människor och blev mer selektiva kring vilka de faktiskt ville umgås med. Vissa 
personer ville inte kvinnorna ha kvar i sitt liv efter mastektomin (Piot-Ziegler et al., 
2010). 
 
En annan slags förståelse för livet uppstod efter mastektomin och kvinnorna insåg att 
de var tvungna att ändra synen på sig själva. Vidare berättade kvinnor hur de tidigare 
hade en livsåskådning om att livet var hårt, men att de efter mastektomin inte längre 
tog livet på lika stort allvar (Piot-Ziegler et al., 2010). Upplevelser av att ha svårigheter 
med att känna tacksamhet för att ha livet i behåll förekom, vilket medförde 
skuldkänslor. Detta för att mastektomin hade påverkat livet i negativ mening för 
mycket (Fallbjörk et al., 2012). Andra upplevde dock att de efter en tid såg upplevelsen 
av mastektomin som något positivt, de upplevde en större självacceptans och hade 
skapat sig ett nytt “normaltillstånd”. De pratade öppet om sina upplevelser och 
skämdes inte för att visa avsaknaden av bröst. Ärret hade istället blivit en symbol för 
att de övervann cancern (Archer et al., 2016). Andra kvinnor upplevde att livet svikit 
dem. De hade levt ett bra och hälsosamt liv och uppnått det de ville uppnå. De såg 
därför denna situation som ett svek (Piot-Ziegler et al., 2010).  

Andlig närvaro 
Kyrkan och tron var ett viktigt fokus för kvinnor och var till stor hjälp för dem (Azevedo 
Batista et al., 2017; Davies et al., 2017). Någon “där uppe” gav dem styrka (Freysteinson 
et al., 2012). Deras kyrka stöttade dem mycket och även bön var till stor hjälp (Davies 
et al., 2017). Det fanns de som inte upplevde den genomgångna mastektomin som 
omskakande eller förändrande. Orsaken till det menade de var tron på Gud (Azevedo 
Batista et al., 2017). Andra kvinnor ansåg dock att deras gud Allah ville att de skulle 
hamna i den här situationen. Trots att kvinnorna inte var nöjda med sitt utseende 
menade de att de var tvungna att vara det med anledning av att Allah gett detta till dem 
(Koçan & Gürsoy, 2016). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
En litteraturöversikt var lämplig till syftet då det är ett bra sätt för att sammanställa 
tidigare relevant forskning som sedan kan användas i praktiken (Kristensson, 2014b). 
En empirisk studie med intervjuer hade också varit ett alternativ till syftet (Henricson 
& Billhult, 2012). För att kunna svara på syftet inom tidsramen för examensarbetet var 
dock en litteraturöversikt lämpligast. Att tiden för arbetet var begränsad gör att vidare 
forskning kring ämnet föreslås (Henricson, 2012). Detta för att eventuellt bredda 
resultatet genom att inkludera fler artiklar. I denna litteraturöversikt inkluderades 10 
artiklar. Det kan ses som en svaghet att inte fler artiklar inkluderats. Utbudet av 
artiklar som uppfyllde de krav som ställdes var dock begränsat utöver de som redan 
hittats. Dessutom märktes att de sista artiklarna som inkluderats bekräftade vad som 
redan hittats. Av den anledningen ansågs 10 artiklar tillräckligt. Enligt Kristensson 
(2014) går det inte säga hur många artiklar som bör vara med i en litteraturöversikt, 
men att de som inkluderas är de mest relevanta och att motivering finns till valet av 
antalet artiklar. Det var första gången författarna genomförde en litteraturöversikt, 
vilket kan ses som en svaghet och enligt Henricson (2012) ha en negativ inverkan på 
datainsamlingen, granskningen och analysen.  
 
Då syftet var att beskriva upplevelser inkluderades endast kvalitativa studier då 
kvalitativ design syftar till att studera människors levda erfarenheter och upplevelser 
av ett specifikt fenomen. Detta ses som en styrka (Henricson & Billhult, 2012). Att en 
induktiv ansats använts innebär att en viss förförståelse alltid finns och det går inte att 
utesluta att förförståelsen påverkat resultatet (Kristensson, 2014c; Priebe & 
Landström, 2012). Resultatets pålitlighet ökas dock genom att förförståelsen 
diskuterades och på så sätt ökade medvetenheten om ämnet (Wallengren & Henricson, 
2012). 
 
Vid artikelsökningen användes databaserna CINAHL, Medline och PsycINFO. Att flera 
databaser användes ökade chanserna att finna relevanta artiklar vilket i sin tur ökar 
trovärdigheten (Henricson, 2012). Fler databaser som exempelvis Pubmed kunde ha 
använts, men på grund av tidsbegränsning och litteraturöversiktens planerade 
omfattning lades fokus på de tre förstnämnda databaserna. Bekräftelsebarheten stärks 
genom att urvalskriterierna i form av inklusions- och exklusionskriterier beskrevs. Att 
en inledande sökning och en egentlig sökning gjordes ökar bekräftelsebarheten 
ytterligare. Detta för att författarna först fick en inblick i litteraturen och blev mer 
pålästa om ämnet, men också för att det bidrog till att hitta relevanta sökord för syftet. 
När den egentliga sökningen gjordes hade författarna fått en djupare relation till ämnet 
tack vare den inledande sökningen (Wallengren & Henricson, 2012). Begränsningen 
abstract available användes vid artikelsökningen. Detta för att spara tid genom att 
enklare kunna avgöra om artikeln är värd att läsa i sin helhet (Karlsson, 2012). 
Nackdelen med det är att träfflistan kan ha innehållit en del artiklar där sökorden 
endast nämndes en gång i deras abstract, men artikeln i sig var irrelevant för syftet 
(Karlsson, 2012).  
 
I artikelsökningen översattes sökorden från svenska till engelska med hjälp av 
författarnas språkkunskaper och internetbaserade lexikon. Flera kombinationer av 
sökord testades och den kombination som gav bäst träffar efter jämförelser med olika 
kombinationer användes sedan. Fritextsökningen med Boolesk sökteknik samt 
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trunkering i form av asterisk (*) gav bra sökresultat. Booleska operatorer och 
trunkering bidrar till att sökningen blir mer begränsad och specifik (Karlsson, 2012). 
Sökningar med ämnesord som MESH-termer hade kunnat testas för att precisera 
sökningen. Huruvida det hade påverkat sökningen är svårt att bedöma.  
 
De artiklar som inkluderades i arbetet var skrivna på engelska. Detta då 
språkkunskaper utöver svenska och engelska saknades. Valet av språk på artiklarna 
bör begränsas till de språk som behärskas (Kristensson, 2014b). Dessutom är 
artiklarna i databaserna CINAHL, Medline och PsycINFO främst skrivna på engelska 
(Karlsson, 2012). Det kan ha medfört att relevanta artiklar som kunde tillfört resultatet 
exkluderats på grund av språket. Då författarnas modersmål är svenska och engelskan 
är begränsad kan detta ha medfört en risk för feltolkningar av artiklarnas resultat 
(Kjellström, 2012).  
 
Att artiklar från flertalet länder inkluderats i studien ses som en styrka då upplevelser 
från olika kulturer tagits i beaktande. Det krävs dock vidare forskning för att säkerställa 
huruvida resultatet kan överföras till Sverige, då det bör beaktas försiktighet gällande 
överförbarhet (Henricson, 2012).  
 
De utvalda artiklarnas kvalitet och trovärdighet bör granskas utifrån en 
granskningsmall. Ett ställningstagande kring vad som är en acceptabel kvalitet för att 
inkluderas i resultatet bör också göras (Kristensson, 2014b). De artiklar som inte 
uppnådde acceptabel kvalitet enligt valt protokoll exkluderades, vilket ska göras enligt 
Friberg (2012c). “Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ 
metod” som är framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i 
Jönköping/henr, användes då det var lärosätets rekommendation. Vidare granskades 
artiklarna var och en för sig och diskuterades och jämfördes sedan sinsemellan. Att 
detta gjordes stärker enligt Henricson (2012) trovärdigheten. 
 
Analysen av artiklarna gjordes också till en början var och en för sig för att sedan 
diskuteras och jämföras. Att analysen gjordes av mer än en person ökar trovärdigheten 
(Wallengren & Henricson, 2012). Det var komplicerat och krävdes mycket diskussion 
för att komma fram till rimliga kategorier och underkategorier. Handledaren samt 
utomstående lärare tillfrågades för att delge sina förslag och åsikter kring kategorier 
och underkategorier innan dessa fastslogs. Detta stärker enligt Henricson (2012) 
trovärdigheten. Vidare användes grupphandledning, vilket ökar både trovärdigheten 
och pålitligheten (Henricson, 2012). 
 
Av tio artiklar nämnde nio godkännande av etisk kommitté i sitt metodavsnitt. För att 
säkerställa etisk försvarbarhet i den tionde artikeln kontrollerades tidskriftens 
hemsida (Wallengren & Henricson, 2012). Där framkom att alla artiklar i tidskriften 
kräver godkännande från etisk kommitté och därför inkluderades artikeln. 

Resultatdiskussion 
Resultatet visade att en mastektomi leder till många olika upplevelser för kvinnor och 
påverkar dem både psykiskt, fysiskt, socialt och existentiellt. Det som kommer 
diskuteras i kommande diskussion är upplevelser av en förändrad kropp, upplevelser 
av sjuksköterskors agerande i samband med mastektomin samt upplevelser av 
existentiella funderingar i form av Guds påverkan.  
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Upplevelser som förlust av kvinnlig identitet och sexualitet var vanligt förekommande 
i resultatet. Likaså svårigheter med att acceptera det förändrade utseendet. Att förlora 
ett bröst och tvingas acceptera sin förändrade kropp kan upplevas som en kris för 
kvinnan (Remmers, Holtgräwe & Pinkert, 2010). En studie bekräftar fynden att 
kvinnor påverkas både psykiskt, fysiskt och socialt efter genomgången mastektomi. 
Studien menar också att det är vanligt att kvinnor som genomgått en mastektomi 
upplever låga nivåer av hopp, sämre mental hälsa samt att de värderar sin kropp lägre 
jämfört med innan mastektomin (Heidari & Ghodusi, 2015).  
 
I bakgrunden nämns att problem med kroppsbild och sexualitet kan drabba kvinnor 
när de får diagnosen bröstcancer samt att bröstet är en del av kvinnligheten. I resultatet 
framkom att dessa problem och åsikter kvarstod efter genomgången mastektomi och 
sexlivet påverkades negativt. Förändrad sexualitet efter genomgången mastektomi 
bekräftas också i en annan studie. Dels genom att kvinnor känner sig mindre sexuellt 
attraktiva, men också för att de känner sig obekväma under sex (Fallbjörk, Rasmussen, 
Karlsson & Salander, 2013). Fouladi, Pourfarzi, Dolattorkpour, Alimohammadi & 
Mehrara (2018) bekräftar fynden ytterligare angående att sexlivet påverkas negativt 
efter en mastektomi. Att det sker menar de kan bero på trötthet, frustration över att se 
sin kropp och dess förändring samt att självförtroendet för kroppen gått förlorat då 
bröstet tagits bort. Att använda ett plagg på överkroppen för att skyla sig under sex 
upplevdes bekvämt, vilket även framkom i resultatet. Vidare bekräftar Fouladi et al. 
(2018) att klädvalet förändras för kvinnor efter mastektomi. De undviker att bära 
tighta kläder och väljer istället löst sittande kläder. Att dessa upplevelser kan 
förekomma bör hälso- och sjukvårdspersonal känna till. Dessutom bör kvinnorna få 
information om att dessa problem kan uppstå. Hälso- och sjukvårdspersonal bör också 
ge kvinnan möjlighet att reflektera över sina förväntningar på framtiden (Fallbjörk et 
al., 2013).  
 
Resultatet visade att viktuppgång som en följd av behandlingen kunde vara det största 
problemet för kvinnor. Vidare framkom också att kvinnor som tidigare ägnat sig åt 
fysisk aktivitet på exempelvis gym slutade med det för att de kände sig obekväma i sin 
kropp efter mastektomin. Därför är det svårt att avgöra om viktuppgången beror på 
eventuell tilläggsbehandling som cellgifter och hormonell behandling eller om 
anledningen är att kvinnor minskat på sin fysiska aktivitet. Tidigare studier har också 
visat att viktuppgång är ett vanligt förekommande problem för de kvinnor som 
behandlats kirurgiskt för bröstcancer (Brunet et al., 2013). Återigen är det dock svårt 
att avgöra vad denna viktuppgång beror på. 
 
Viktigt är att tydliggöra att det i resultatet även fanns de kvinnor som inte upplevde 
problem med förändrad kvinnlighet, sexualitet och utseende. En annan studie 
bekräftar detta då kvinnor uttrycker positiva känslor angående sina kroppar. Kroppen 
beskrivs som modig och möjlig att lita på under hela sjukdomsperioden. Kvinnor 
berättar att de accepterade situationen och var nöjda med sig själva. De ansåg inte att 
det var hela världen att bli av med ett bröst, att det inte är det som gör kvinnor till just 
kvinnor (Brunet et al., 2013). Det sistnämnda är dock intressant då både resultatet och 
annan forskning menar att bröstet trots allt är en symbol för kvinnlighet och 
sensualitet (Remmers et al., 2010). Som sjuksköterska är det därför av stor vikt att vara 
öppen och lyhörd för variationen av upplevelser kring samma fenomen samt att arbeta 
personcentrerat. Den ena upplevelsen är inte bättre eller mer rätt än den andra 
(Cronenwett et al., 2007).  
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I resultatet återfinns önskemål från kvinnorna gällande vården de erhållit. De hade 
föredragit att sjuksköterskorna hade frågat vad just de ville ha hjälp med och ställt 
frågor som öppnade upp för att säga vad de verkligen känner. Att berätta och lyssna är 
ett bra sätt för att skapa en gemensam förståelse för situationen. Som också nämns i 
bakgrunden handlar en del av den personcentrerade omvårdnaden om det delade 
beslutsfattandet där sjuksköterskor ska värdera ett aktivt partnerskap med patienten 
(Cronenwett et al., 2007; Ekman et al., 2011). I detta fall hade det kunnat handla om 
att fråga varje kvinna vad just hon vill ha hjälp med. Det hade i sin tur kunnat medföra 
att kvinnor fått sina behov uppfyllda och därmed förhoppningsvis ökat välbefinnandet 
hos dem. Vidare ska sjuksköterskor respektera och uppmuntra individuella 
preferenser och behov genom samtal med patienten och föra dessa önskemål vidare 
till övrig personal (Cronenwett et al., 2007). Att etablera en relation mellan 
sjuksköterska och patient öppnar upp för ett personcentrerat förhållningssätt. 
Relationen kan i sin tur bidra till ökad förståelse för patientens behov, förväntningar 
och preferenser (Bolster & Manias, 2010; Ekman et al., 2011). Det var dock inte endast 
negativa åsikter om vården som framkom i resultatet. Vårdpersonalen upplevdes som 
empatisk och stöttande och kvinnorna var därför nöjda över kontakten med vården. 
De fick svar på sina frågor och upplevde att de fick mycket information. Tidigare 
studier motsäger resultatet då kvinnor upplevde att de inte fått sina behov 
tillfredsställda vad gäller information kring vården efter genomgången mastektomi. 
Kvinnor berättar att de själva fått söka upp information via internet eller erhållit 
relevant information genom att fråga andra patienter (Hajian, Mehrabi, Simbar & 
Houshyari, 2017). Ett missnöje med vården beskrivs också då kvinnor inte upplevt att 
de fått ett individanpassat bemötande av vårdpersonalen inför mastektomin (Suplee et 
al., 2016).  
 
I resultatet framkom det en del existentiella funderingar. Kvinnor hade efter 
mastektomin förändrat sin syn på livet. Livet sågs ur ett annat perspektiv och en större 
tacksamhet än tidigare uttrycktes. För de som var troende var tacksamheten till Gud 
störst. Gud hade hjälpt dem genom resan och varit en trygghet för dem. Tidigare 
studier visar också på att kvinnorna upplevt Gud som ett stort stöd. De var inte ledsna 
över att brösten var borta då de trodde på Guds goda vilja och visdom (Fouladi et al, 
2018). I resultatet framkom det även att kvinnor ansåg att de hamnat i denna situation 
på grund av att Allah ville det. I sådana situationer är det viktigt att som sjuksköterska 
respektera alla individers åsikter och livsåskådningar. Den mänskliga mångfalden ska 
ses som ett lärotillfälle och sjuksköterskor ska vara villiga att stödja den 
personcentrerade omvårdnaden, även till de individer som har värderingar som inte 
liknar de egna (Cronenwett et al., 2007).  
 
Att sjuksköterskor använder sig av ett personcentrerat förhållningssätt är avgörande 
för att kvaliteten på vården ska öka samt ge förbättrade resultat. Därför bör 
sjuksköterskor tillsammans sträva efter att hitta möjligheter som försäkrar att 
personcentrering alltid används i mötet med patienten (Bolster & Manias, 2010). 
Ovanstående styrker att personcentrering är relevant att tillämpa i samband med vård 
av kvinnor som genomgått en mastektomi för att tillgodose deras behov och förbättra 
förutsättningarna för en bättre helhetsupplevelse av mastektomin och dess innebörd. 
Heidari och Ghodusi (2015) menar att sjuksköterskor har en viktig roll gällande vården 
av dessa kvinnor och att det är de som är lämpligast för att exempelvis utbilda 
kvinnorna och deras anhöriga samt bidra med emotionellt stöd. 
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Slutsatser 

I litteraturöversikten framkom det att en mastektomi påverkar kvinnors syn på sig 
själva. Både vad gäller kvinnlighet, sexualitet och kroppsbild. Det framkom också att 
kvinnor förändrat sin syn på livet och omvärderat vad som anses viktigt i livet. Stöd 
från omgivningen var en viktig faktor i hanteringen av den nya situationen. Det fanns 
dock delade meningar om gott stöd hade erhållits. För de som var troende var tron och 
kyrkan till god hjälp. Resultatet visade att kvinnornas missnöje med vården berodde 
på att deras enskilda behov inte tillgodosetts, varför personcentrerad omvårdnad är 
viktigt. Resultatet kan, utifrån vad som nämns i inledningen, bekräftas om att 
sjuksköterskor kan få en ökad förståelse för dessa kvinnors upplevelser. Denna ökade 
förståelse och kunskap hos sjuksköterskor kan leda till en bättre vård och ett främjat 
välmående hos kvinnorna. 

Kliniska implikationer  
Resultatet kan leda till en ökad förståelse och kunskap kring denna patientgrupp, både 
för de som arbetar inom vården, men också för människor i samhället. Vidare öppnar 
resultatet upp för vad en mastektomi kan innebära för kvinnan och vad 
konsekvenserna kan bli. Upplevelserna kring en mastektomi har visat sig variera från 
person till person, vilket sjuksköterskor behöver ta i beaktande. I flertalet artiklar 
framkom det kulturella skillnader vad gäller kvinnosyn, men också gällande kvinnors 
upplevelser. Det hade i framtida studier varit intressant att jämföra kvinnors 
upplevelser mellan olika kulturer mer ingående. Något annat som hade varit intressant 
att studera är anhörigas upplevelser av att vara närstående till en kvinna som 
genomgått en mastektomi. Detta då resultatet visar att anhöriga har stor betydelse för 
kvinnorna. Avslutningsvis kan resultatet hjälpa sjuksköterskor att på bästa sätt bemöta 
kvinnor som tvingats operera bort sina bröst som följd av en dödlig cancersjukdom.  
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