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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor världen över 
vilket påverkar flertal varje år då överlevnadsprognosen förbättras. Den primära 
behandlingen vid bröstcancer består av kirurgi vilket kan innebära att antingen en del 
av bröstet eller att hela bröstet opereras bort.  
Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser efter kirurgisk behandling av bröstcancer.  
Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ metod och induktiv ansats där 12 artiklar 
genomgick dataanalysen som gav tre kategorier: ”en förlorad identitet”, ”strävan efter 
normalitet” och ”stöd och förståelse”.  
Resultat: Kvinnor upplevde att något fattades från dem och känslan av en skild 
identitet framkom, även skada på feminitet och sexualitet. En längtan att få återgå till 
det liv som ansågs vara normalt uppkom varav rekonstruktion oftast upplevdes vara 
en nödvändighet för att bli återställd som person,  men några framförallt äldre kvinnor 
ansåg att upplevd hälsa var viktigare. Kvinnor upplevde även att stödet försvann för 
tidigt samtidigt som känslan av övergivenhet uppkom.  
Slutsats: Kvinnor som behandlats kirurgiskt för bröstcancer påverkas i olika grad och 
på flertal skilda plan. Upplevelsen är individuell och kan vara fluktuerande över tid. 
Stödgrupper är en viktig del varav nyttan är stor. Rekonstruktion är något som 
upplevelsen skiljer sig kring, vilket dels kan kopplas till ålder.  
 
Nyckelord: Kirurgisk behandling, bröstcancer, upplevelser, kvinnor.  
 



 
 

 

Summary 
 
Background: Breast cancer is the most common form of cancer in women 
worldwide which effects multiple every year as the prognosis of survival improves. 
The primary treatment for breast cancer is surgery which can imply either a part of 
the breast or the whole breast gets removed. 
Aim: To describe women’s experiences after surgical treatment of breast cancer. 
Method: A literature review with qualitative method and a inductive approach  
where 12 articles went through the data analysis that gave three categories: “a lost 
identity”, “the pursuit of normality” and “support and understanding”.  
Results: Women felt that something was taken from them and the feeling of a 
disconnected identity emerged, even damage to femininity and sexuality. A desire to 
return to the life that was considered to be normal emerged, of which reconstruction 
was most often perceived as a necessity for being restored as a person, but some 
especially older women felt that perceived health was more important. Women also 
felt that the support disappeared prematurely and the feeling of abandonment arose. 
Conclusion: Women who has been surgically treated for breast cancer are affected 
to varying degrees and in several different areas. The experience is individual and can 
be fluctuating over time. Support groups are an important part of which the benefit is 
substantial. Reconstruction is something where the experience differs, which can 
partly be linked to age. 
 
Keywords: Surgical treatment, breast cancer, experiences, women.  
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Inledning 

Bland kvinnor är bröstcancer den mest frekvent diagnosticerade cancer och även den 
cancer som orsakar flest dödsfall världen över. Bröstcancer uppskattades drabba cirka 
2.1 miljoner kvinnor år 2018, vilket utgör nästan en fjärdedel av cancerfallen hos 
kvinnor (Bray et al., 2018). I jämförelse uppskattades 1.67 miljoner kvinnor få 
bröstcancer världen över 2012 (Ferlay et al., 2015). Antalet kvinnor som får 
bröstcancer i Sverige ökar varje år, drygt 7500 kvinnor fick diagnosen bröstcancer 2016 
och nästan 1400 kvinnor avled där diagnosen var underliggande dödsorsak 
(Socialstyrelsen, 2017).  	
 	
Samtidigt ökar överlevnadsprognosen för bröstcancer, delvis på grund av framsteg i 
cancerformens tidiga upptäckt, men även i dess behandling vilket primärt består av 
kirurgi. Detta innebär att antalet kvinnor som får uppleva långtidspåverkan av 
bröstcancer ökar världen över (Matthews, Grunfeld & Turner, 2017). Bröstcancer kan 
resultera i en påverkan hos kvinnan på flertal olika plan, vilket kan vara relaterat till 
sjukdomen i sig men även till behandlingen. Hur cancerformen upplevs är högst 
individuell för kvinnan (Denfieffe & Gooney, 2011), men vad är egentligen kvinnors 
upplevelse efter kirurgisk behandling av bröstcancer?  	

Bakgrund 

Bröstcancer 	
		
Cancer är en allmän term för en stor grupp sjukdomar som kan drabba alla olika delar 
i kroppen (World Health Organization, 2018) och hos kvinnor är bröstcancer den 
dominerande cancerformen (Bray et al., 2018). Definierande kännetecken för just 
cancer är det snabba skapandet av onormal cellväxt som växer utanför dess typiska 
gränser, och som vidare kan tränga in i närliggande delar av kroppen och sprida sig till 
andra organ (World Health Organization, 2018). 	
 	
Det ligger svårighet i att avgränsa den huvudsakliga orsaken till varför bröstcancer 
uppkommer, sannolikt påverkar ett flertal olika faktorer framkomsten gemensamt. 
Detta är faktorer som arvsanlag, hormonell påverkan och olika livsstilsfaktorer 
(Socialstyrelsen, 2013). Ärftlighet är den primära orsaken hos 5-10 procent av de 
kvinnor som får bröstcancer, vilket innebär att kvinnans familj har en historia av 
sjukdomen (Bray et al., 2018). De gener som kliniskt sätt har störst relevans när det 
kommer till bröstcancer är BRCA1 och BRCA2 (Skol, Sasaki & Onel, 2016). Dessa gener 
är orsaken till 5 procent av alla bröstcancerfall och bedöms orsaka upptill en fjärdedel 
av alla bröstcancerfall som är av ärftlig karaktär. Av de kvinnor som har den skadliga 
förändringen i genen BRCA1 kommer 65 procent drabbas av bröstcancer innan 70 års 
ålder, även 45 procent av de som har förändringen i genen BRCA2. Om kvinnan 
dessutom har en historia med den skadliga förändringen i BRCA1 eller BRCA2 i 
familjen ökar risken markant till nästan 85 procent (Skol, Sasaki & Onel, 2016). 	
 	
Det har dock visat sig att faktorer som inte är av ärftlig karaktär utgör ett större 
samband när det kommer till risken att få bröstcancer, dessa faktorer speglar snarare 
kvinnans livsstil och reproduktiva egenskaper (Bray et al., 2018). Livsstilsfaktorer som 
alkoholkonsumtion har betydelse när det kommer till risken att utveckla bröstcancer, 
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även gällande konsumtion i mindre mängder. Övervikt, viktökning i vuxen ålder samt 
fysisk inaktivitet är fler faktorer som har betydelse när det kommer till att utveckla 
cancerformen (Rice et al., 2016). Riskfaktorer relaterat till kvinnans menstruation 
påpekas även, detta då en tidig menstruationsdebut och en högre ålder vid menopaus 
nämns öka risken för bröstcancer. Kvinnans reproduktion har även betydelse, att föda 
barn vid en högre ålder samt färre antal barn ökar risken att drabbas av bröstcancer 
och även så postmenopausa hormoner (Bray et al., 2018).   
 	
Kvinnans bröst är uppbyggt av fett- och bindväv, men även ett stort antal mjölkkörtlar 
(Socialstyrelsen, 2013). Från körtlarna finns ledande mjölkgångar som mynnar ut i 
bröstvårtan, majoriteten av bröstcancer utvecklas i just mjölkgångarnas celler, även 
kallat duktal cancer. Bröstcancer kan även uppkomma i mjölkkörtlarna och benämns 
då som lobulär cancer. Det vanligaste symtomet vid bröstcancer är en eller flera hårda 
knölar i bröstet eller i armhålan. Andra tecken som kan tyda på bröstcancer är 
indragningar i huden, utslag eller rodnad på bröstet samt klar eller blodblandad vätska 
från bröstvårtan (Socialstyrelsen, 2013).  	
 	
Prognosen vid bröstcancer förbättras ju tidigare den upptäcks, därav erbjuds alla 
kvinnor mellan 40 och 74 år i Sverige screening för bröstcancer genom 
mammografi (Socialstyrelsen, 2013). Denna undersökningsmetod har visat sig vara 
den mest effektiva för att upptäcka bröstcancer och reducerar dödligheten bland 
kvinnor med 30% (Tabár et al., 2011). Mammografi är en undersökningsmetod för att 
fastställa en bröstcancerdiagnos, vilket ibland även kompletteras med ultraljud 
(Socialstyrelsen, 2013). För att ställa en bröstcancerdiagnos görs även en klinisk 
undersökning där inspektion och palpation av kvinnans bröst och armhålor utförs. Om 
undersökning påvisar en nytillkommen eller misstänkt förändring, tas vanligtvis ett 
vävnadsprov från förändringen (Socialstyrelsen, 2013). 	
 	

Behandling 	
 	
Vid behandling av bröstcancer är förstahandsvalet att göra så kallad bröstbevarande 
kirurgi, vilket innebär att kirurgen endast tar bort tumören (Senkus, 2015). Är dock 
tumören för stor behövs en mastektomi som innebär att hela bröstet tas bort. I västra 
Europa är 60–80% av patienterna i behov av bröstbevarande kirurgi. Hos kvinnor som 
behöver genomgå en mastektomi bör vården erbjuda bröstrekonstruktion, antingen i 
samband med ingreppet eller vid ett senare tillfälle. Det kan även vara så att patienten 
inte kan erhålla bröstrekonstruktion i samband med ingreppet, de bör dock få tillgång 
till bröstrekonstruktion om det är möjligt. Efter operation rekommenderas 
strålbehandling av det utsatta området, detta då en minskad risk för återinsjuknande i 
bröstcancer med 15% de första 15 åren påvisats, och även en 4% lägre dödlighet 
relaterat till bröstcancer inom de första 15 åren (Senkus, 2015).  	
 	
Hos de patienter som har östrogenreceptorer i sin tumör rekommenderas endokrin 
behandling (Senkus, 2015), östrogenreceptorer finns hos cirka 75% av de patienter som 
diagnostiserats med bröstcancer (Nadji, 2005). Vilken behandling som patienten 
erhåller beror på om denne är pre- eller postmenopaus. Har patienten genomgått 
menopaus kan antingen Aromatashämmare eller Tamoxifen användas, hos patienter 
premenopaus är standard Tamoxifen i 5–10 år (Senkus, 2015).   
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Katie Erikssons teori om omvårdnad 	
 	
Katie Eriksson (2018) lyfter flera begrepp i sina arbeten däribland människan, hälsan 
och lidandet som de eviga frågorna för forskare inom vårdvetenskap. 
 
Människan beskrivs som en helhet av kropp, själ och ande, där alla delar måste 
bemötas av vårdpersonal som kommer i kontakt med denne (Eriksson, 2018). Varje 
människa är unik i sin helhet och det är förmågan att tänka som gör varje individ unik, 
människan beskrivs som att denne är sina tankar och därför för att kunna förstå en 
människa måste vårdnadspersonal förstå dennes tankar (Eriksson, 2018). Det beskrivs 
vidare att varje person har begär, behov och problem där begär beskrivs som individens 
önskan och längtan där de mest centrala delarna i personens begär är begäret efter 
kärlek och liv. Begäret efter liv beskrivs som strävan att ha en mening med livet men 
också att undvika faror, medan begäret för kärlek kan beskrivas i att vilja vara delaktig 
och betyda något för någon annan (Eriksson, 2018). Behoven beskrivs genom att bland 
annat använda sig av Maslows behovstrappa (Maslow, 1943), där Eriksson (2018) 
lyfter att alla stegen är nödvändiga och måste tillgodoses, inte endast de som går att 
mäta. Problem är de hinder en person upplever och är viktiga för vårdpersonal att vara 
medvetna om och att vara uppmärksam på att det är personens problem som är fokus 
inte vad vårdpersonal upplever som ett hinder (Eriksson, 2018)  
  
Hälsa beskrivs som ett komplext fenomen där det lyfts att människan både är hälsa och 
icke hälsa, personen kan finna ett välbefinnande i att vara den personen är (Eriksson, 
2018). En individ kan aldrig ge en annan hälsa, då hälsan är en del av människan. 
Däremot kan en person hjälpa en annan individ mot hälsa, vilket kallas hälsoprocess. 
Forskning kring hälsa är vårdforskningens huvudfokus där begreppet hälsa förändras i 
takt med uppkomsten av ny forskning. Hälsa lyfts dock som ett helhetsperspektiv där 
något mått på hälsa inte existerar, därav är varje persons hälsa individuell och tillhör 
individen själv (Eriksson, 2018).   
  
Det sista begreppet är lidande, detta begrepp är centralt i sjuksköterskans arbete då 
dels ordet patient ursprungligen betyder den lidande (Eriksson, 2018).  Lidande är en 
del av livet och kan även innebära att behöva göra olika val. En del i lidandet delas upp 
i exempelvis kärlekslöshet, att inte få bekräftelse och känna kärlek kan hindra oss från 
att känna medlidande för andra människor. Att inte bli tagen på allvar är också en 
orsak till lidande, så som att människor inte räknar med att personen klarar av vissa 
situationer, vilket resulterar i att försök till kontakt kan kännas meningslöst. Att inte 
vara välkommen och ensamhet är även dessa grunder till lidande, så som att känna sig 
eller att vara utestängd från gemenskap (Eriksson, 2018).   

Sjuksköterskans roll   
	
Sjuksköterskans kompetensbeskrivning enligt svensk sjuksköterskeförening (2017) 
säger att sjuksköterskan ska jobba enligt rådande lagstiftning, författningar och 
styrdokument som finns för sjukvården. De ska också självständigt kunna hjälpa 
personen att jobba med hälsa, både förbättra, bibehålla eller återfå. Det är också en del 
i sjuksköterskans roll att arbeta för att personer ska kunna uppnå så högt 
välbefinnande som möjligt tills det att denne avlider. I sjuksköterskans 
kompetensbeskrivning (2017) benämns även att sjuksköterskan ska jobba med ett 
helhetsperspektiv där patienten som helhet är central, och inte bara det fysiska. Det är 
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även av stor vikt att bilda en god relation till patient och anhöriga för att kunna utföra 
en god vård (svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det lyfts även i Hälso- och 
Sjukvårdslagen (SFS 2017:30) att målet med sjukvården är att lyfta en god hälsa på 
lika villkor för alla och att patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet ska 
tillgodoses. 	
 	
Vid omvårdnad av en patient med bröstcancer är det av stor vikt att sjuksköterskan är 
uppmärksam på hur patienten mår, detta då varje individ reagerar olika i samband 
med sin diagnos (Weaver, 2009). Det är därför viktigt att vara uppmärksam på 
patientens emotionella mående för att kunna möta patienten på dennes nivå, men 
också för att patienten ska kunna ta emot informationen på ett bra sätt. En 
rekommendation kan vara att träffa patienten i ett rum som är mer neutralt istället för 
ett undersökningsrum, för att sedan samtala och fråga vad patienten är orolig för inför 
kommande behandling (Weaver, 2009).  	
  	
Den erfarna upplevelsen av bröstcancer är högst individuell och kan variera för 
kvinnan. Därav är ämnet väsentligt att forska kring, då fler kvinnor får uppleva de 
följder som sjukdomen och dess behandling kan innebära. Det är därför viktigt att 
möjliggöra en ökad förståelse samt kompetens hos sjuksköterskan kring kvinnans 
upplevelse efter kirurgisk behandling av bröstcancer. 	

Syfte 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelse efter kirurgisk behandling av bröstcancer. 

Metod 

Design 
En litteraturöversikt gjordes och artiklar med kvalitativ metod sammanställdes. 
Detta gjordes för att kunna beskriva hur kunskapen ser ut inom området och för att 
lyfta problemområdet inom sjuksköterskans yrkesutövning (Friberg, 2017). I studien 
användes valda artiklar för att kunna sammanfatta och beskriva hur kvinnors 
upplevelser ser ut efter kirurgisk behandling av bröstcancer. I litteraturöversikten 
användes en induktiv ansats där ingen teori låg till grunden utan analysen utfördes 
förutsättningslöst (Priebe & Landström, 2017). 	

Urval och datainsamling 
Friberg (2017) beskriver genomförandet av en litteraturöversikt där en strukturerad 
arbetsordning i olika faser ligger som grund för urval och datainsamling (Friberg, 
2017). I första fasen fastställdes ett problem och urskiljning av det område som skulle 
studeras (Friberg, 2017). Här är det av stor vikt att fastställa att det finns tidigare 
forskning kring det valda problemområdet, detta för att en litteraturöversikt ska kunna 
genomföras. I fas två gjordes en första sökning efter vetenskapliga artiklar, för att 
kunna identifiera forskningsintresset och få en uppfattning om mängden studier som 
genomförts sen tidigare. Här gjordes bestämmelser gällande sökord och sökstrategier 
enligt Friberg (2017). En sökning utformades enligt sökorden; Breast cancer, AND 
Experiences OR perceptions OR attitudes OR views OR feelings, AND Post treatment 
OR after treatment, AND Qualitative, NOT Chemo*, NOT Radiation. Sökningen 
avgränsades ytterligare med hjälp av begräsningarna; English Language, female, Peer 
Reviewed samt artiklar publicerade år 2009-2019. En första sökning genomfördes i 
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CINAHL (se tabell 1), vilket är en av de vanligaste databaserna som används vid 
omvårdnadsforskning. Samma sökning genomförs sedan i Medline (se tabell 2), som 
även den är vanlig inom omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2015). Detta gjordes för 
att möjliggöra ett större omfång av artiklar och öka artikelrelevansen gentemot syftet.  
 
Östlund (2017) beskriver olika sätt att bredda eller snäva artikelsökningen som görs, 
vilket kan göras genom att använda så kallade booleska termer eller trunkering. 
Booleska termer nyttjas för att bredda eller snäva sökningen som görs, detta gjordes 
genom att använda termerna AND, OR eller NOT. AND används för att slå ihop ord till 
en gemensam sökning (Östlund, 2017), i sökningen som gjordes användes 
exempelvis Breast cancer AND After treatment för att få fram artiklar som lyfter båda 
dessa begrepp. OR används för att fånga upp något av flera olika begrepp (Östlund, 
2017), så som Experiences OR views, vilket nyttjades under sökningen. NOT används 
för att plocka bort ord från sökningen (Östlund, 2017), här nyttjades 
NOT Radiation och NOT Chemo* då syftet riktades mot endast kirurgisk behandling. 
En trunkering görs för att möjliggöra att databasen kan söka efter flera olika böjningar 
av samma ord. Detta görs då en databas endast söker efter den ordstam som skrivs in. 
En trunkering görs genom att lägga till ett *- tecken där ordet ska böjas för att kunna 
möjliggöra fler resultat (Östlund, 2017). Exempelvis användes NOT Chemo* för att få 
in olika varianter av ordet, så som Chemotherapy och Chemotreatment.   
 
I fas tre skapades ett helhetsperspektiv, alltså skapades en överblick kring det material 
som samlats i fas två (Friberg, 2017).  I denna fas påtalas vikten av att vara öppen och 
inte utesluta material för snabbt, samtidigt som läsaren ska vara kritisk gentemot vad 
som är relevant gentemot syftet. Detta genomfördes genom att läsa abstracts av de 
artiklar som litteratursökningen resulterade i, vilket gav en överblick av materialet. Fas 
fyra innebar ytterligare avgränsningar för att få fram de studier som till sist ska 
analyseras. Detta görs genom att forma kriterier rörande vilka vetenskapliga artiklar 
som ska inkluderas respektive exkluderas (Friberg, 2017). Kriterierna utformades 
utefter relevans gentemot syftet. Inklusionskriterier var kvinnor som genomgått 
kirurgisk behandling vid bröstcancer, varav fokus låg på kvinnornas upplevelser efter 
genomgången kirurgisk behandling. Exklusionskriterier var män, kvinnor under 18 år, 
artiklar som främst fokuserade på annan behandling än kirurgisk. Även olika 
interventioner som utfördes på kvinnorna i samband med studien exkluderades då de 
inte sammanföll med syftet. Vidare exkluderades artiklar som fokuserade på 
närstående eller andra individer än den bröstcancerdrabbade kvinnan.  
 
Inför den sista fasen hade antalet studier avgränsats vilket innebar att granskning av 
artiklarnas kvalitet är den sista och femte fasen (Friberg, 2017). Kvalitetsgranskning 
gjordes för att bedöma vilka artiklar som kunde inkluderas och vilka som borde 
exkluderas. Granskningen kan genomföras med olika framtagna granskningsmallar 
som stöd, det är dock viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt gentemot den mall som 
väljs, som alltid i forskning (Friberg, 2017). För att genomföra en granskning av 
artiklarnas kvalitet användes protokollet för kvalitetsbedömning av studier med 
kvalitativ metod, framtaget av Avdelningen för omvårdnad [AFO], Jönköpings 
University (se bilaga 1).  
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Tabell 1. Översikt över sökning i databas CINAHL. 
Datum Sökord Träffar Lästa 

abstracts 
Lästa i 
fulltext 

Kvalitets-
granskad 

Till 
resultat 

2019-02-06 Breast cancer 27 964     
2019-02-06 Breast cancer  

AND Experiences OR 
perceptions OR attitudes OR 
views OR feelings 

3834     

2019-02-06 Breast cancer AND Experiences 
OR perceptions OR attitudes 
OR views OR feelings AND Post 
treatment OR after treatment 

764     

2019-02-06 Breast cancer AND Experiences 
OR perceptions OR attitudes 
OR views OR feelings AND Post 
treatment OR after treatment 
AND Qualitative 

125     

2019-02-06 Breast cancer AND Experiences 
OR perceptions OR attitudes 
OR views OR feelings AND Post 
treatment OR after treatment 
AND Qualitative NOT Chemo* 
NOT Radiation 

96 96 34 10 10* 

*= 4 dubbletter i Medline. 
 
 
 
	
Tabell 2. Översikt över sökning i databas Medline.  
Datum Sökord Träffar Lästa 

abstracts 
Lästa i 
fulltext 

Kvalitets-
granskad 

Till 
resultat 

2019-02-06 Breast cancer AND Experiences 
OR perceptions OR attitudes OR 
views OR feelings AND Post 
treatment OR after treatment 
AND Qualitative NOT Chemo* 
NOT Radiation 

139 139 54 14 10* 

*= 4 dubbletter i CINAHL.  
 
 
Sammanlagt användes 12 artiklar till utformning av resultatet (se bilaga 2), CINAHL 
resulterade i tio artiklar och Medline medförde likaså tio artiklar. Totalt resulterade 
detta i 20 artiklar, varav åtta stycken dubbletter framkom. Av artiklarna hade åtta 
stycken ursprung från Europa, varav två artiklar var från Sverige, två från Norge, en 
från Schweiz, en från Nederländerna, en från Tyskland och en från Frankrike. Övriga 
delar av världen representerades av de återstående fyra artiklarna, varav två artiklar 
var från USA, en från Taiwan och slutligen en från Turkiet.  

Dataanalys 
 
Dataanalysen skedde i tre steg enligt Fribergs (2017) struktur, där det första steget var 
att läsa igenom artiklarna flertal gånger för att få en uppfattning av innehållet och 
därmed förstå helheten. En sammanfattning bör sedan genomföras som stöd i 
analysarbetet, detta för att validera att uppfattningen skett på rätt sätt och att inget 
väsentligt förbisetts (Friberg, 2017). I steg två görs en artikelmatris för att få en 
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överblick över artiklarnas likheter och olikheter gällande syfte, analys, metod och 
teoretiska förhållningssätt (se bilaga 2). I steg tre jämförs likheter och skillnader som 
framkom i förgående steg, därefter sorteras dessa in och olika kategorier och 
underkategorier skapas med lämpliga tillhörande rubriker (Friberg, 2017). Alla artiklar 
lästes igenom flertal gånger av båda författarna för att skapa ett helhetsperspektiv över 
innehållet samtidigt som syftet beaktades. Det är av stor vikt att hela tiden ha syftet i 
åtanke när artiklarna läses (Henricson & Billhult). Då viss förförståelse finns inom 
området sen tidigare, finns det risk att arbetet kan påverkas (Priebe & Landström, 
2017). Förförståelsen kommer tas i beaktning under arbetets gång för att minimera 
risken att arbetet påverkas (Henricson, 2017). Vilket gjordes genom att föra en 
diskussion kring innehållet och att varje artikel sedan sammanfattades för att försäkra 
att innehållet uppfattats korrekt och att inget som svarade på syftet missats.  En 
artikelmatris skapades med likheter och skillnader över de olika delarna i  artiklarnas 
innehåll (se bilaga 2). Därefter markerades likheter och skillnader i resultatet för att 
kunna återgå till fynden i vardera artikel. Till sist sorterades innehållet i de olika 
artiklarna och kategorier och underkategorier formades (se Figur 1). På detta sätt 
formades artiklarna från sin helhet till delar och skapade sedan en ny helhet (Friberg, 
2017).  
 

 
 
                             Figur 1. Översikt över kategorier och underkategorier. 
 

Etiska överväganden 
Studier som är omvårdsbaserade innebär vanligen att deltagarna är människor, vilket 
medför en betydande roll gällande forskarens hänsynstagande samt vikten att bevara 
individernas rättigheter, säkerhet samt välbefinnande (Polit & Beck, 2012). Både 
Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2013) och Etikprövningslagen 
(SFS 2003:460) lyfter vikten av att forskning som bedrivs på människor måste ha ett 
informerat samtycke. Etikprövningslagen lyfter även att ett samtycke endast är giltigt 
om personen som är med i forskningen har fått information om forskningen, och att 
det är frivilligt och går att avbryta när som helst under studiens gång (SFS 
2003:460). Den etiska frågan ska beaktas och syftet till att en litteraturöversikt 
genomförs ska motiveras, även då ett etiskt godkännande inte är definitivt tvunget då 
en litteraturöversikt genomförs (Kjellström, 2012). Enligt Forsberg och Wengström 
(2015) är det av stor vikt att endast artiklar som erhållit tillstånd av en etisk kommitté 
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eller där etiska överväganden genomförts, inkluderas i litteraturöversikten. Det är även 
av relevans att redovisa samtliga artiklar som ingått i litteraturöversikten. Det är 
oetiskt att exkludera resultat som inte bekräftar forskarens personliga åsikt samt 
erfarenheter (Forsberg & Wengström, 2015). Därför kommer endast artiklar som 
uppfyller dessa krav att ingå, då målet är att på ett objektivt sätt beskriva artiklarnas 
resultat.  
 
Resultat 
I resultatet ingår kategorierna en förlorad identitet, strävan efter normalitet samt stöd 
och förståelse.  

En förlorad identitet  
I kategorin en förlorad identitet ingår två underkategorier: att inte känna igen sig 
själv och en skada mot femininitet och sexualitet.  

Att inte känna igen sig själv  
Kvinnorna upplevde att de förlorat sig själva som personer tillsammans med det 
bortopererade bröstet (Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 2012; Laporte et al., 2017; 
Wiedemann & Schnepp, 2017; Piot-Ziegler, Sassi, Raffoul & Delaloye, 2012; Mermer, 
Nazil, Ceber & Mermer, 2016; Klaeson, Sandell & Berterö, 2011). De beskrev hur de 
inte kände igen sig själva längre (Fallbjörk et al., 2012; Laporte et al., 2017; Piot-Ziegler 
et al., 2012; Klaeson et al., 2011). Upplevelsen av att inte vara hel och känslan av att 
någonting fattades uppkom efter borttagandet av bröstet (Fallbjörk et al., 2012; 
Wiedemann & Schnepp, 2017; Piot-Ziegler et al., 2012; Mermer et al., 2016; Saltman, 
Halsema & Meershoek, 2016). De hade förlorat ett bröst för att rädda sitt liv. 
Upplevelsen av skuld kunde uppkomma hos de som inte gillade sin nya kropp och inte 
kände sig glada över att de levde (Fallbjörk et al., 2012). En mastektomi kunde ändra 
kvinnans förhållande till den egna kroppen och integriteten (Wiedemann & Schnepp, 
2017; Piot-Ziegler et al., 2012; Fang & Lee, 2016; Klaeson et al., 2011). Ingreppet sågs 
som en traumatisk upplevelse som inte enbart resulterade i ett fysiskt ärr, utan ofta 
som en hemsk stympning av kroppen vilket var svårt att se förbi och acceptera (Piot-
Ziegler et al., 2012; Fallbjörk et al., 2012).  
 
Då det kunde vara svårt att anpassa sig till sin nya kropp kunde det vara jobbigt att se 
sig själv i spegeln. Det blev tydligt att något fattades och de blev tvingade att 
konfrontera sina känslor kring deras förändrade kropp (Fallbjörk, et al., 2012; 
Wiedemann & Schnepp, 2017; Piot-Ziegler et al., 2012; Saltman et al., 2016; Klaeson 
et al., 2011). Den nya kroppen stämde inte överstämde med hur de upplevde sin kropp 
och skiljde sig därmed från den egna identiteten (Piot-Ziegler et al., 2012; Saltman et 
al., 2016; Klaeson et al., 2011). Detta resulterade i lidande, dels då kroppen inte längre 
upplevdes tillhöra de själva men även känslan av konstant smärta relaterat till det nya 
utseendet (Saltman et al., 2016; Piot-Ziegler et al., 2012; Fang & Lee, 2016). Att känna 
sig vanställd, ojämn eller osymmetrisk var vanligt förekommande, vilket förknippades 
med visuell disharmoni (Piot-Ziegler et al., 2012; Mermer et al., 2016; Saltman et al., 
2016). Detta kunde upplevas till den gräns att de hellre velat operera bort båda brösten 
för att erhålla fysisk- och psykologisk jämnvikt (Piot-Ziegler et al., 2012). Att använda 
bröstprotes kunde underlätta för att erhålla någon form av symmetri (Saltman et al., 
2016). Andra upplevde att bröstprotesen innebar att de lurade sig själva. Detta då 
bröstprotesen inte kunde ta bort känslan av osymmetri som kvinnorna upplevde inom 
sig (Saltman et al., 2016). 
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En skada mot femininitet och sexualitet  
 
Upplevelsen av att femininiteten försvann eller tog skada av att förlora ett bröst 
beskrevs (Fallbjörk et al., 2012; Laporte et al., 2o17; Wiedemann & Schnepp, 2017; 
Piot-Ziegler et al., 2012; Fang & Lee, 2016; Klaeson et al., 2011), dels då brösten tidigare 
symboliserat femininitet (Laporte et al., 2017; Piot-Ziegler et al., 2012), men även 
associerades starkt med moderskap och fertilitet (Piet-Ziegler et al., 2012). Äldre 
påverkades inte lika stor utsträckning av att förlora ett bröst (Fallbjörk et al., 2012; 
Laporte et al., 2017; Piot-Ziegler et al., 2012). Femininitet och kvinnlighet kunde 
associeras med andra egenskaper så som klädval (Fallbjörk et al., 2012). Det kunde 
även vara en lättnad att bli av med brösten då dessa förknippades med sjukdom 
(Fallbjörk et al., 2o12; Laporte et al., 2017).  
 
Att inte längre uppleva sin kropp åtråvärd kunde upplevas som ett stort problem, detta 
kunde göra att kvinnorna inte kände sig bekväma i sexuella situationer och upplevde 
en osäkerhet kring sin sexualitet (Fallbjörk et al., 2012; Laporte et al., 2017; Piot-
Ziegler et al., 2012; Mermer et al., 2016; Ginter & Braun, 2017; Klaeson et al., 2011). 
Genom att mista brösten kunde känslan av att inte veta vem kvinnorna skulle 
identifiera sig med uppkomma (Wiedemann & Schnepp, 2017; Piot-Ziegler et al., 2012; 
Klaeson et al., 2011). Dels genom att inte identifiera sig med något kön alls eller något 
som upplevdes vara ännu värre att känna sig mer lik en man (Piot-Ziegler et al., 2012). 
Kvinnans sexuella identitet utmanades  efter borttagandet av bröstet (Fallbjörk et al., 
2012; Laporte et al., 2017;  Piot-Ziegler et al., 2012; Mermer et al., 2016; Ginter & 
Braun, 2o17; Klaeson et al., 2011). Behandlingen kunde påverka sexlivet negativt, men 
upplevdes vara individuellt och fluktuerande över transitionstiden (Fallbjörk et al., 
2012; Laporte et al., 2017;  Piot-Ziegler et al., 2012; Ginter & Braun, 2017; Klaeson et 
al., 2011). Det var framförallt hos yngre kvinnor som känslan av minskad sexlust, 
tillfredsställelse och svårigheter att återuppta sexuella aktiviteter lyftes (Laporte et al., 
2017; Klaeson et al., 2011).  
 
Strävan efter normalitet 
 
I kategorin strävan efter normalitet ingår  tre underkategorier: att få bli återställd 
som person, att upprätthålla utseende för andra och att ställas inför och forma en 
ny verklighet.  

Att få bli återställd som person 
 
Förlusten av ett bröst upplevdes hindra ett normalt liv. Det fanns en längtan efter att 
få tillbaka det liv de en gång hade och att saker och ting skulle återgå till det normala 
(Wiedemann & Schnepp, 2017; Piot-Ziegler et al., 2012; Saltsman et al., 2016; Klaeson 
et al., 2011). De kom underfund med att det aldrig skulle vara möjligt för dem att återgå 
till den person de en gång varit, de försökte istället finna sätt att fortsätta med sina liv 
och lägga bröstcancern bakom sig (Fallbjörk et al., 2012; Wiedemann & Schnepp, 2017; 
Piot-Ziegler et al., 2012; Ginter & Braun, 2017). Bröstprotesen användes som en 
tillfällig lösning för att erhålla någon form av normalitet. De upplevde inte att de kunde 
integrera den yttre protesen till den egna kroppsbilden, framförallt då de upplevde att 
bröstprotesen inte tillhörde deras kropp (Fallbjörk et al., 2012; Wiedemann & 
Schnepp, 2017; Piot-Ziegler et al., 2012). Några valde att inte bära  bröstprotes då de 
lärt sig att acceptera sin förändrade kropp (Wiedemann & Schnepp, 2017).  
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Rekonstruktion ansågs representera ett slags avslut gällande kapitlet i livet som 
innefattade bröstcancer (Fallbjörk et al., 2012; Wiedemann & Schnepp, 2017; Piot-
Ziegler et al., 2012). Rekonstruktionen gjorde det möjligt att långsamt hitta tillbaka till 
sig själv och lämna allt som sjukdomen innebar bakom sig (Fallbjörk et al., 2012; Piot-
Ziegler et al., 2012). Ingreppet var oundvikligt då det ansågs vara nödvändigt för att bli 
återställd som person och representerade därav hopp. Känslan efter rekonstruktion 
var att de inte längre tänkte på förlusten de genomlidit, vilket gjorde att de återigen 
kände sig hela och nöjda då de accepterade bröstet som det egna (Fallbjörk et al., 2012).  
 
Upplevelsen av att rekonstruktionen endast skulle fylla det tomma utrymmet som 
operationen lämnade beskrevs (Piot-Ziegler et al., 2o12). Det skulle aldrig kännas 
likadant som det egna bröstet en gång gjorde, det rekonstruerade bröstet skulle därför 
inte vara deras egna och skulle vara svårt att integrera till den egna kroppsbilden (Piot-
Ziegler et al., 2o12). Enligt några fanns rekonstruktion inte på agendan, framförallt då 
de ansåg att utseende inte var allt och att deras upplevda hälsa var viktigare (Fallbjörk 
et al., 2012). De avstod från rekonstruktion på grund av eventuella komplikationer och 
den tilltagande svårigheten att upptäcka fortsatt progress av sjukdomen. De nämnde 
att de förstod att yngre kvinnor kanske värderade sina bröst högre och kanske därför 
var mer ivriga att genomgå rekonstruktion (Fallbjörk et al., 2012).  

Att upprätthålla utseende för andra 
 
Efter bröstkirurgin blev de mer medvetna om sitt utseende, vilket gjorde att de 
ansträngde sig extra mycket för att se normala ut (Fang & Lee, 2016; Saltman et al., 
2016; Klaeson et al., 2011). Kvinnorna upplevde skam och kände sig besvärade i 
situationer då deras förlorade bröst var blottat, dessa känslor resulterade i att de 
undvek situationer då de kände sig extra utsatta och obekväma (Fallbjörk et al., 2012; 
Wiedemann & Schnepp, 2017; Fang & Lee, 2016; Klaeson et al., 2011). De upplevde att 
de blev inspekterade av andra och att andra tyckte synd om dem, vilket gjorde att de 
skylde sig för att kunna återta kontrollen över den egna kroppen (Fallbjörk et al., 2012; 
Wiedemann & Schnepp, 2017; Piot-Ziegler et al., 2012, Mermer et al., 2016; Saltman 
et al., 2016). Att använda bröstprotes för att det förlorade bröstet inte skulle vara 
synligt beskrevs som en trygghet då de vistades bland folk (Wiedemann & Schnepp, 
2017; Mermer et al., 2016; Saltman et al., 2016). En del kände att deras förändrade 
kropp var synlig även med bröstprotes vilket gjorde att de ansträngde sig mer gällande 
klädval (Fallbjörk et al., 2012). De ville upprätthålla utseendet för att undvika ge 
intrycket av att vara sjuk (Fang & Lee, 2016; Ginter & Braun, 2017; Klaeson et al., 2011), 
de lade därför ner extra mycket energi på att visa att de var hälsosamma och normala 
som vilken annan kvinna som helst (Klaeson et al., 2011). 

 
Att ställas inför och forma en ny verklighet 
 
Upplevelsen av att behövde anpassa sig till en ny slags verklighet och därmed utveckla 
en ny uppfattning av vad som för dem upplevdes vara normalt beskrevs (Suplee & 
Jerome-D’Emilia, 2016; Piot-Ziegler et al., 2012; Saltman et al., 2016). Detta var 
speciellt viktigt för dem som led av osäkerhet relaterat till deras fysiska förändringar 
(Saltman et al., 2016). De gick igenom en fas där de lärde sig att acceptera sin 
förändrade kropp och därmed uppnådde de en ny slags existens (Suplee & Jerome-
D’Emilia, 2016; Wiedemann & Schnepp, 2017; Saltman et al., 2016; Klaeson et al., 
2011). De kom att ändra synen på livet och upplevde därmed att de ville ta vara på 
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stunderna som livet kom att erbjuda (Piot-Ziegler et al., 2012). Det var viktigt att ha 
fokus på positiva tankar istället för negativa för att kunna fortsätta med sitt liv. Då det 
inte gick att göra något åt situationen för att få sina bröst tillbaka var det lika bra att ha 
en positiv inställning och viljan att leva (Fang & Lee, 2016; Piot-Ziegler et al., 2012; 
Klaeson et al., 2011; Saltman et al., 2016). Detta tog dock tid, upp till fem år efter 
behandling kunde kvinnorna komma att ändra sin inställning till sjukdomen (Piot-
Ziegler et al., 2012; Klaeson et al., 2011). 

 
Stöd och förståelse  
I kategorin att stöd och förståelse ingår de tre underkategorierna: behov av 
närstående, stöttning från andra och oro inför framtiden.  

Behov av närstående  
 
Efter genomgången behandling var det viktigt att uppleva stöd från  familj, vänner och 
kollegor (Drageset, Lindstrøm, Giske & Underlid, 2016; Fallbjörk et al., 2012; Laporte 
et al., 2017; Wiedemann & Schnepp, 2017; Piot-Ziegler et al., 2012;  Mermer et al., 
2016; Ginter & Braun, 2017; Saltman et al., 2016; Hovind, Bredal & Dihle, 2013; 
Klaesson et al., 2011). Stöd från partner och familj var extra viktigt, att ha en partner 
som var förstående och observant var av stor betydelse (Laporte et al., 2017). Att vara 
omgiven av personer som lyssnade och tog situationen på allvar upplevdes som centralt 
(Drageset et al., 2016). Det fanns även en uppskattning för andras engagemang och 
stöd under sjukdomsperioden (Drageset et al., 2016; Fallbjörk et al., 2012). Vikten av 
att få ta sina egna beslut utan att känna sig pressad av andra påtalades även (Piot-
Ziegler et al., 2012).  
 
Att ha behov om att få prata om sjukdomen var vanlig, att få prata om sina känslor och 
inte endast erhålla förståelse upplevdes därför som viktigt (Drageset et al., 2016). 
Känslan av att anhöriga drog sig undan under sjukdomsförloppet var jobbigt, samtidigt 
visade andra personer sitt stöd vilka de utvecklade oväntade relationer med (Drageset 
et al., 2016). Stödet normaliserades oftast ett år efter behandlingen, vilket kunde 
upplevas för tidigt då de fortfarande hade känslor och rädslor att bearbeta (Laporte et 
al., 2017). Det förväntade av omgivningen var att livet skulle återgå till det normala så 
fort behandlingen var färdig, detta gav en känsla av att omgivningen var oförstående 
(Suplee & Jerome-D’Emilia, 2016; Klaesson et al., 2011). De som inte hade en partner 
upplevde att de var tvungna att söka stöd mer aktivt hos andra (Ginter & Braun, 2017). 
Då de inte hade en partner de kunde få stöd av förlitade de sig mer på allmänheten. 
Även om professionellt stöd fanns att tillgå, upplevdes det inte likvärdigt som att ha en 
partner. Känslan av ensamhet var ibland påtagligt även om stöd från familj och 
närstående fanns (Ginter & Braun, 2017). 

Stöttning från andra   
 
Att erhålla stöd från andra efter genomgången behandling var viktigt, så som sjukvård 
och stödgrupper (Drageset et al., 2016; Fallbjörk et al., 2012; Laporte et al., 2017; 
Wiedemann & Schnepp, 2017; Piot-Ziegler et al., 2012;  Mermer et al., 2016; Ginter & 
Braun, 2017; Saltman et al., 2016; Hovind, Bredal & Dihle, 2013; Klaesson et al., 2011). 
Att kunna prata med andra som hade liknande erfarenheter var av stor vikt, dels för 
att inte känna sig ensam i situationen, men även för att kunna erhålla nya perspektiv 
(Drageset et al., 2016; Klaesson et al., 2011). Det var även viktigt att samtala med andra 
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i ett tidigt skede efter operationen för att erhålla information (Dragset et al., 2016). 
Stödgrupperna upplevdes ibland vara de enda som kunde förstå, allt från de små 
upplevelserna till de egna känslorna (Laporte et al., 2017). Att det fanns personer i 
dessa grupper som de kunde knyta an till och ville berätta sin historia för var avgörande 
(Drageset et al., 2016). Det upplevdes kunna styrka personers egna förmåga att hantera 
sin situation (Klaesson et al., 2011). Erfarenheter liknande den egna men känslan av 
att alla var skilda individer innan sjukdomen var betydande, likaså att kunna berätta 
sin historia ifall den hjälpte någon annan (Drageset et al., 2016).  
 
Sjukvården var en betydande del, det upplevdes vara viktigt att de tog sig tid att svara 
på frågor (Fallbjörk et al., 2012). Känslan av att inte veta vad de skulle fråga om 
uppkom, därav upplevde de att sjukvården skulle berätta vad de behövde veta (Hovind 
et al., 2013). Övergivenhet var en vanlig känsla efter genomgången behandling, den 
fasta vårdkontakt som fanns tidigare försvann. De blev friskförklarade men upplevde 
sig fortfarande vara i behov av sjukvården och dess trygghet (Laporte et al., 2017). Det 
kunde kännas överväldigande att helt plötsligt stå utan stödet som sjukvården tidigare 
bidragit med (Suplee & Jerome-D’Emilia, 2016). 

Oro inför framtiden  
 
Rädslan för återfall var vanlig hos de som genomgått behandling av bröstcancer 
(Drageset et al., 2016; Suplee & Jerome-D’Emilia, 2016; Laporte et al., 2017; 
Wiedemann & Schnepp, 2017; Fang & Lee, 2016), att inte kunna särskilja vanlig smärta 
eller obehagskänslor i kroppen från ett eventuellt återinsjuknande lika så. Tankar kring 
att återfå smärta eller tankar om döden beskrevs även (Drageset et al., 2016; Fang & 
Lee, 2016). Att uppleva smärta och känselbortfall efter kirurgisk behandling av 
bröstcancer var vanligt (Piot-Ziegler et al., 2012; Saltman et al., 2016; Hovind et al., 
2013), när smärtan uppkom utan förvaring upplevdes det som ett större problem. 
Given information efter ingreppet upplevdes som otillräcklig, (Hovind et al., 2013), 
detta då smärtan hindrade och påverkade dem i deras dagliga liv (Hovind et al., 2013; 
Saltman et al., 2016). Vissa upplevde  en väntan på att smärtan skulle gå över. Att inte 
veta tidsangivelsen på smärtan upplevdes som påfrestande även om den i vissa fall 
kunde lindra känslan av att förlora ett bröst, då den fysiska smärtan tog över det 
psykiska lidandet (Saltman et al., 2016).  
 
Att inte våga kalla sig för överlevare var ett uttryck som kopplades till rädsla för återfall 
(Drageset et al., 2016; Suplee & Jerome-D’Emilia, 2016; Laporte et al., 2017; 
Wiedemann & Schnepp, 2017; Fang & Lee, 2016). De kunde inte vara säkra på att inte 
återinsjukna, vilket gjorde att de inte var bekväma med att kalla sig för överlevare. 
Medan andra vågade kalla sig för överlevare fem år efter avslutad behandling (Suplee 
& Jerome-D’Emilia, 2016). Oron för återfall var något som tänktes på dagligen och 
förstärktes i samband med återbesök (Fang & Lee, 2016; Saltman et al., 2016), även 
om uppföljning kunde ge en viss tröst och känsla av trygghet (Laporte et al., 2017). 
Psykiatrisk stöd i samband med återbesök behövdes ibland då tankar kring återfall tog 
över (Fang & Lee, 2016). Oro över att gener skulle föras vidare till nästa generation 
uppkom. De försökte minska känslorna genom att leta efter fördelaktiga sätt att ändra 
sin livsstil, strategierna överfördes sedan till döttrarna. Oron utryckte sig ibland så 
starkt att de införde förändringar i sin livsstil även om de inte fått information om det 
från sjukvården (Fang & Lee, 2016). 
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Diskussion 

Metoddiskussion  
Att välja en kvantitativ metod hade varit svårt att koppla till syftet då detta var att 
beskriva upplevelser (Henricson & Billhult, 2017), varav en kvalitativ metod valdes. 
Diskussion kring att välja en deduktiv eller induktiv ansats gjordes i samband med att 
arbetet skulle påbörjas, fördelen med en deduktiv ansats är att forskaren har en teori 
att jobba efter och kan bearbeta resultatet och endast ta ut det som är relevant för 
teorin. Nackdelen är att data kan misstolkas eller överses (Priebe & Landström, 2017), 
exempelvis skulle troligtvis vissa delar av resultatet översetts då de inte skulle ses som 
relevant kopplat till teorin. Nackdelen med en induktiv ansats är att en forskare aldrig 
kan vara helt förutsättningslös, utan alltid har en förförståelse och tidigare erfarenhet 
som kan påverka resultatet. Fördelen är att all information som svarar till syftet 
inkluderas i resultatet och inget ses som mindre värt (Priebe & Landström, 2017). Detta 
gav möjligheter till en öppnare analys (Henricson, 2017) vilket ansågs som lämpligt för 
att fånga ett helhetsperspektiv kring ämnet.  
 
För att förförståelsen inte skulle komma att påverka arbetet fördes en diskussion om 
detta under arbetets gång vilket enligt Priebe & Landström (2012) minskar risken att 
den egna förförståelsen påverkar arbetet. Då analysen genomfördes enskilt för att 
sedan bearbetas tillsammans minskade risken för egna tolkningar och påverkan av den 
egna förförståelsen (Henricson, 2017). Vidare har arbetets handledare gått igenom 
arbetet och gett feedback, även grupphandledning har genomförts där medstudenter 
har opponerat på arbetet, vilket även det stärker trovärdigheten, men även minskar 
risken att förförståelsen påverkat resultatet (Henricsson, 2017).  
 
Sökningar gjordes för att skapa en grundförståelse kring hur forskningsläget ser ut och 
vilka sökord som skulle komma att bli relevanta gentemot syftet (Friberg, 2017). 
Stöttning användes även i form av bibliotekarie för att finna olika lämpliga söktermer 
som speglade syftet och breddade sökningen (Friberg, 2017).  Kombination av sökord 
genomfördes och testades även för att få fram tillräckligt med många träffar i 
databaserna, vilket enligt (Henricson, 2017) är centralt vid en litteraturöversikt. Först 
gjordes en sökning på post surgical treatment för att spegla syftet, vilket resulterade i 
få antal träffar kombinerat med övriga sökord. Därav genomfördes en sökning med 
flera sökord som tillsammans ansågs vara motsvarande och därav svara på syftet i 
kombination med övriga sökord. Sökningen gjordes på post treatment OR after 
treatment tillsammans med NOT chemo* och NOT radiation och i kombination med 
övriga sökord, vilket resulterade i en bredare sökning men även svarade på syftet. 
Denna sökningen resulterade dock i att flera artiklar uteslöts då huvudfokus inte låg 
på kirurgisk behandling vilket var syftet. Artiklar som innefattade flera 
behandlingsmetoder men där det var tydligt och lätt att urskilja vilken text som 
speglade kirurgisk behandling inkluderades. Då sökningen genomfördes på engelska 
var vissa sökord svåra att översätta från svenska, upplevelse var ett av dessa ord. Därav 
användes flertal ord i kombination tillsammans med booleska termen OR för att på 
bästa sätt få med ordets betydelse (Friberg, 2017). Detta ansågs stärka arbetet då 
sökordens relevans gentemot syftet ökade (Henricson, 2017).  
 
Om flera artiklar är återkommande i olika databaser ökar sensitiviteten och därmed 
stärks arbetets trovärdighet (Henricson, 2017). Flera artiklar uppkom i både CINAHL 
och Medline vilket ökar arbetets trovärdighet. Diskussion kring om ytterligare databas 
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skulle användas fördes, vilket valdes att inte genomföras då de artiklar som återfanns 
i CINAHL och Medline ansågs vara tillräckliga för att svara på syftet då dessa 
tillsammans konstruerade en massiv data.  Valet av inklusion- och exklusionskriterier 
formades efter syftet vilket stärkte kvaliteten på arbetet. Sökningen begränsades till 
endast artiklar som var peer reviewed för att stärka trovärdigheten ytterligare. 
Urvalsprocessen och datainsamlingen beskrevs noggrant vilket stärker arbetets 
överförbarhet (Henricson, 2017). 
 
Kvalitetsgranskningen delades upp mellan författarna för att sedan gå igenom de 
godkända artiklarna gemensamt, detta för att säkerställa att de olika artiklarna hade 
god kvalitet och att de båda författarna nyttjat granskningsprotokollet på samma sätt. 
Att kvalitetsgranskningen delades upp sänker trovärdigheten, att 
kvalitetsgranskningen sedan gicks igenom tillsammans motverkar detta och stärker 
trovärdigheten (Henricson, 2017). De 12 artiklarna som inkluderades hade alla god 
kvalité, vissa av artiklarna hade en punkt som inte var inkluderad, detta togs i 
beaktning för varje artikel och bedömdes inte påverka artikelns trovärdighet. Antalet 
artiklar bedömdes ge god grund för ett resultat då de 12 artiklarna gav en stor data för 
resultatet och syftet kunde besvaras. Då artiklarna alla grundar sig i intervjuer som har 
som grund att belysa kvinnors olika upplevelser där fenomenologin är genomgående i 
de flesta artiklar har det gått att hitta likheter i de olika artiklarna som lyfter liknande 
problematik. Olikheter i artiklarna hittades även vilket visar på skillnader hos 
kvinnorna, detta kan bero på att det är kvinnor i olika situationer dels ålder men även 
huruvida de är i ett förhållande eller inte. Det är svårt att fastställa om skillnaderna 
endast beror på ålder eller om det är grundat i att kvinnorna har individuella 
livserfarenheter. Genomförandet av dataanalysen försvårades då stora delar av 
resultatet hängde samman och därav var svåra att särskilja från varandra. Detta gjorde 
att vissa ämnen framkom i flera underkategorier då det fanns flertalet olika aspekter 
som kopplades till kvinnornas olika upplevelser.  
 
Då artiklarna kommer från olika delar av världen finns det en viss svårighet att säga 
att allt som framkommit i resultatet går att ses hos kvinnor i Sverige, dock har stora 
delar av resultatet kommit från Europa som är I länder med liknande sjukvårdssystem 
vilket kan ses som en fördel då dessa resultat antagligen går att ses i Sverige också. 
Överlag skulle resultatet till stor del antagligen gå att överföra även till Sverige då två 
artiklar kommer från just Sverige men också att resultatet till stor del lyfter liknande 
övergripande känslor.  
 
Att alla artiklar som inkluderats hade etiskt godkännande var av stor vikt (Henricson, 
2017). Att etiskt godkännande har funnits har även gjort det möjligt att kunna härleda 
att de olika artiklarna följt Helsingforsdeklarationen (2013). Fördelen om alla artiklar 
varit från Sverige är att det hade funnits en säkerhet att de även följt svensk lagstiftning 
(SFS 2003: 460), men då Helsingforsdeklarationen finns som grund och alla artiklar 
haft etiskt godkännande ansågs detta vara likvärdigt. Då författarna haft en induktiv 
ansats till arbetet har allt i resultatet tagits med utan att information har tagits bort om 
det inte svarat på författarnas åsikt, även att båda författarna först analyserat för att 
sedan gå ihop och skriva ett gemensamt resultat visar på att information inte 
exkluderats då det inte svarat på författarnas åsikter. 
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Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen kommer att lyfta två huvudfynd från resultatet, dessa är 
bröstrekonstruktion och stödgrupper och deras påverkan på de olika kvinnorna. 
 
Kvinnorna upplevde att deras femininet tog skada eller försvann i samband med att de 
förlorade sitt bröst. Rekonstruktion var oundvikligt för vissa och upplevdes ibland vara 
det enda som kan få dem att hitta tillbaka till sig själva. Det fanns dock skilda 
upplevelser kring valet att genomgå rekonstruktion, äldre kvinnor påtalade sig tro att 
yngre kvinnor värderade sina bröst högre och att de därför valde att genomgå 
rekonstruktion. Detta stärks delvis av Schmidt, Wetzel, Lange, Heine & Ortmann 
(2017) då de som genomgår rekonstruktion värderar vikten av sina bröst högre 
preoperativt än de som inte väljer att genomgå rekonstruktion, detta främst i relation 
till deras upplevda femininitet och utseende, men även sexualitet (Schmidt et al., 2017; 
Flitcroft, Brennan & Spillance, 2017). I resultatet framkom det att äldre kvinnor oftare 
avstod från rekonstruktion då de inte påverkades lika stort av att förlora ett bröst. Detta 
då de kunde utrycka sin femininitet på andra sätt och inte nödvändigtvis ansåg att 
deras upplevda femininitet hörde ihop med brösten. Jämförelsevis framkom det att 
något som kunde kopplas till bröstens betydelse var den upplevda femininiteten 
(Schmidt et al., 2017; Flitcroft et al., 2017). Detta kan innebära att yngre kvinnor 
generellt sätt värderar sina bröst högre innan bröstcancern än vad äldre kvinnor gör 
och av den anledningen väljer att genomgå rekonstruktion. Det finns dock inget direkt 
samband med kvinnans ålder och val att genomgå rekonstruktion eller inte enligt 
Schmidt et al., (2017). Jämförelsevis beskrivs dock upplevelsen kring att vara för ung 
för att vara utan ett bröst av Flitcroft et al., (2017), vilket styrker resonemanget.  
 
Eriksson (2018) beskriver människan som ett begrepp i sin teori och menar att 
begreppet är en helhet av människans alla delar. Varje människa är unik och har 
enskilda behov, varav samtliga behov är nödvändiga och behövs tillgodoses (Eriksson, 
2018). Sjuksköterskan ska enligt rådande kompetensbeskrivning arbeta med ett 
helhetsperspektiv där människan i helhet är i fokus (svensk sjuksköterskeförening, 
2017). Varav det är sjuksköterskans uppgift att tillgodose samtliga av den enskildes 
behov för att kunna tillgodose hela människan. Det kan vara en stor utmaning för 
sjuksköterskor att se varje individ och dess unika behov, både som ny i yrket men också 
för den med lång erfarenhet. Den som är nyexaminerad kan ha svårt att se vilka behov 
som finns hos individen medan den erfarna kan gå efter sin egen kunskap och glömma 
bort att varje individ kräver anpassad stöttning. 
 
Det kan även vara så att äldre kvinnor valde att avstå från rekonstruktion på grund av 
aspekter förknippat med hälsa. Detta då hälsan ibland upplevs vara viktigare än att 
genomgå rekonstruktion, kvinnorna avstod därav från ingreppet på grund av 
eventuella komplikationer och att det blev svårare att upptäcka eventuell progression 
av sjukdomen vilket styrks av Flitcroft et al. (2017). Att människan försöker undvika 
fara benämns av Eriksson (2018) som ett begär efter liv. Vilket grundar sig i att detta 
är en del av människan, vilket gör att vissa upplever att det är överkomligt att inte ha 
hela sin kropp kvar då driften att undvika faror upplevs vara större. Det finns också de 
som upplever att de måste genomgå rekonstruktion för att känna sig hela som 
människor igen, dessa upplever precis tvärtom att risken för komplikationer är 
överkomlig då de annars inte kan känna sig hela igen. Dessa individer måste också 
uppmärksammas av vården och få den trygghet de behöver i samband med att de 
genomgått behandling, även om de oftare är yngre så måste sjuksköterska vara väl 
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medveten om att alla är unika och därför ha i åtanke att detta kan vara lika viktigt för 
den enskilde individen oavsett ålder.  
 
Eriksson (2018) lyfter även begreppet hälsa och beskriver detta som individuellt och 
kan tolkas och ha varierande innebörd för olika individer. Det är den enskilde som själv 
är i kontroll över sin hälsa, en annan individ kan däremot hjälpa denne mot hälsa. 
Varav sjuksköterskans roll är stor enligt rådande kompetensbeskrivning (svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Det är sjuksköterskans uppgift att hjälpa individer att 
bibehålla, förbättra eller återfå hälsa men också att se hela människan (svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Det är därav sjuksköterskans uppgift i arbete med 
bröstcancer patienter att ta reda på vad hälsa för individen innebär och därefter hjälpa 
den enskilda att eftersträva hälsa. Det är därför centralt för sjuksköterskan att besitta 
kunskap inom området för att kunna stödja varje person i sin strävan mot hälsa.  
 
Stödgrupper ansågs vara de enda som kunde förstå vad kvinnorna upplevde och kände. 
Vikten av att ha andra som genomlevt samma saker är viktigt vid behandling, men 
också efteråt (Rees & Bath, 2001). Att dela med sig av sin historia känns viktigt om 
detta kan hjälpa någon annan, Katie Eriksson (2018) beskriver lidande dels som att 
inte tillhöra en grupp eller att ha ett utanförskap. Genom att dela sina upplevelser med 
andra och bli en grupp minskar lidande dels genom att inte känna ett utanförskap dels 
genom att få en tillhörighet i grupp. Detta lyfts även av Rees & Bath (2001) i den 
bemärkelse att det är viktigt att få vara del av en stödgrupp, det finns dock de kvinnor 
som inte har upplevt ett behov av stödgrupper både genom att de inte velat gå alls 
(Green, Wodajo, Yang, Sleven & Pieters, 2018) men också de som gått till stödgrupper 
och upplevt att det inte är något som hjälpt dessa individer. Att inte vilja gå till 
stödgrupper kan dels bero på förutfattade meningar så som att det endast är vissa som 
tar för sig och dessa individer gör att inte alla får komma till tal och berätta sin egen 
historia men också att stödgrupp bara är en grupp som sitter och gråter ihop (Green et 
al., 2018). I Green et al´s (2018) artikel beskrivs också risken att inte kunna få 
information från en stödgrupp som en anledning till att dessa inte nyttjas medan Rees 
& Bath (2001) beskriver just att detta är en fördel med stödgrupper. Det är alltså viktigt 
att ha en kunskap om att det finns fördomar kring dessa stödgrupper som finns men 
också att i många fall minskar de lidande då personer känner en tillhörighet och att de 
olika personerna i stödgruppen förstår på ett annat sätt vad patienterna går igenom. 
Genom att veta detta kan sjuksköterskan förklara för patienter att det kan vara bra att 
träffa andra som genomgått samma sak och att dessa kan ge både bra information men 
också känslomässigt stöd. En tanke kan vara att dessa grupper ska ha utbildad personal 
som är med och styr så alla får vara med och säga det de tycker. Genom att fortsätta 
jobba för stödgrupper och utveckla dessa minskar sjuksköterskan lidandet för de 
kvinnor som tycker att de mår bra av stödgruppen vilket gör att sjuksköterskan jobbar 
för att öka personernas välbefinnande vilket beskrivs av svensk sjuksköterskeförenings 
kompetensbeskrivning (2017). Eftersom det i sjuksköterskans arbetsbeskrivning sägs 
att de ska jobba mot helheten inte bara de fysiska problemen som patienterna erhåller 
är detta av stor vikt då det just vänder sig mot den psykiska och emotionella 
problematiken som tydligt framkommer efter att ha genomgått kirurgi mot 
bröstcancer.  
 
En annan fördel med stödgrupper är att de kan lyfta information som är relevant, 
särskilt då många genomgår dagkirurgi (Greenslade, Elliott & Mandville-Anstey,  
2010) och förloppet från diagnos till operation går fort. Det försvårar för vårdpersonal 
att ge rätt information och då kan information kompletteras med hjälp av stödgrupper. 
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Samtidigt upplever kvinnor att de förlorar stöd från både anhöriga och personal för 
tidigt vilket kan tänkas bidra till ett lidande, skulle dessa kvinnor få ett bättre stöd 
under en längre period skulle det kanske gå fortare att återgå till det normala och ändra 
sin livsuppfattning kring sjukdomen.  

Slutsatser 

Sammanfattningsvis  påverkar bröstcancer kvinnor på flera olika sätt och på flera plan, 
både psykiskt, fysiskt och emotionellt. Samtidigt som många upplever problem så ses 
en förändring efter fem år och att kvinnorna börjat se livet från ett nytt perspektiv. Då 
det finns olika behandlingar efter kirurgiskt ingrepp påverkar detta kvinnor på olika 
sätt, de som genomgår rekonstruktion i samband med operationen kommer ha en 
annan upplevelse än de som gör detta senare eller inte alls. Det är också olika syner 
som gör att kvinnorna valt att genomgå rekonstruktion eller inte, dels påverkar ålder 
detta men också praktisk påverkan så som svårare att märka framtida tumörer. 
Kvinnor upplever även att deras femininitet kan ta skada eller försvinna i samband 
med kirurgisk behandling vilket är vanligare hos yngre som också väljer att genomgå 
rekonstruktion i högre grad. Detta är något som skulle vara intressant att se framtida 
forskning kring och hur detta kan hjälpa yngre kvinnor på bästa sätt då dessa kan ha 
ett långt liv framför sig som bröstcanceröverlevare. Det är också viktigt att ha bra stöd 
av personer runt omkring för att kunna uppleva hälsa och en viktig del i detta är att ha 
en stödgrupp med andra som genomgått liknande erfarenhet.  

Kliniska implikationer 
Detta arbete kan ge sjuksköterskor en bra grund i sitt förbättringsarbete kring 
patienter med både uppföljning och vård efter avklarad behandling. Kanske kan 
arbetet ligga till grunden för att starta en mottagning för de patienter som redan är 
färdig behandlade men fortfarande behöver stöd både psykiskt och emotionellt och 
därigenom kunna ha stödgrupper som är ledda av utbildad personal. Sjuksköterskan 
kommer då också kunna lyfta fördelar och nackdelar med stödgrupper och visa hur 
dessa fungerar i samband med mottagningsbesök. Att även få en djupare insikt i vilka 
känslor som kan uppkomma i samband med att förlora ett bröst och vikten av 
rekonstruktion, både att genomgå men också att välja att avstå från en sådan. 
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