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Abstrakt:  
Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor. Biverkningarna 

av behandlingarna är många och påfrestande och kan leda till psykisk ohälsa. Trots en stor 

chans att överleva påverkas kvinnornas psykiska tillstånd. Detta beror bland annat på grund 

av den förändrade kroppsuppfattningen efter behandlingarna. När sjuksköterskan arbetar 

personcentrerat är målet att inkludera och stötta patienten.  

Syfte: Beskriva vilka faktorer som bidrar till en förändrad kroppsuppfattning efter en 

bröstcancerbehandling.  

Metod: En litteraturöversikt som baserats på 15 vetenskapliga artiklar.  

Resultat: Kvinnornas förändrade kroppsuppfattning kan beskrivas utifrån fyra kategorier och 

dessa är; synliga kroppsförändringar, faktorer som påverkar den psykiska hälsan, sexualitet, 

information och stöd.  

Konklusion: Det fanns flera faktorer till att kvinnornas kroppsuppfattning förändrades efter 

bröstcancerbehandling. Behandlingens biverkningar påverkade kvinnorna negativt, både 

fysiskt och psykiskt. Att förlora ett eller båda brösten samt att tappa håret gjorde att den 

kvinnliga identiteten blev lidande. De fysiska förändringarna påverkade den psykiska hälsan 

och kvinnorna riskerade att drabbas av depression och ångest. Många upplevde ett missnöje 

med sin kropp och kände sig mindre attraktiva inför sin partner vilket i sin tur ledde till att de 

valde att ta avstånd från sexuella aktiviteter. Det fanns ett stort behov av stöd och information 

från hälso-och sjukvårdspersonalen.  

 

Nyckelord: bröstcancer, kroppsuppfattning, kvinna, omvårdnad, personcentrerad vård 
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Abstract:  
Background: Breast cancer is the most common type of cancer that affects women. The side 

effects of treatments are many and stressful and may result in mental illness. Even though the 

chances for surviving are good women’s mental health are affected. This is, for instance, 

because of the changed body image after the treatments. The nurse’s aim with the person-

centered-care is to include and support the patient.  

Aim: To describe what factors contribute to a changed body perception after breast cancer 

treatment.  

Method: A literature review based on 15 scientific articles.  

Results: Women’s changed perception of her body can be described in four categories, and 

these are; visible changes of the body, mental health, sexuality, need for support.  

Conclusion: There were many factors that changed the body image after breast cancer 

treatment. The side effects of the treatments affected women both physically and 

psychologically. Losing one or two breasts and hair loss caused the female identity to suffer. 

The physical changes affected mental health and women were at risk of depression and 

anxiety. Many experienced a dissatisfaction with their body and felt less attractive to their 

partner, which in turn led them to distance themselves from sexual activities. There was a 

great need for support and information from healthcare professionals.  

 

Keywords: body image, breast cancer, nursing, person-centred-care, woman 
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1 Inledning 
Författarna till denna litteraturöversikt har valt att skriva om vilka faktorer som påverkar den 

kvinnliga kroppsuppfattningen efter att ha genomgått bröstcancerbehandling. Detta för att det 

finns ett stort intresse för kvinnosjukvård hos författarna. Den sista verksamhetsförlagda 

utbildningen (VFU) på sjuksköterskeutbildningen genomfördes på en avdelning där kvinnor 

har opererats eller planeras att opereras för bröstcancer vårdas. Under VFU:n noterades det att 

kvinnorna led av att ha genomgått olika typer av bröstcancerbehandlingar. Detta berodde dels 

på att de var rädda för att dö eller att cancern kanske kommer att sprida sig. Lidandet berodde 

även på att kroppen har eller kommer att förändras. Alopeci (håravfall) och eventuellt 

mastektomi (bortopererande av bröst) var den gemensamma oron hos samtliga kvinnor som 

författarna samtalade med under VFU:n.  

  

2 Bakgrund 
2.1 Bröstcancer 
Cancer är ett samlingsnamn för drygt hundra sjukdomar, gemensamt för samtliga är att det 

uppkommer ett flertal mutationer i kroppens celler vilket leder till okontrollerad celldelning 

som tränger sig in och sprider sig till andra vävnader. Egenskap och karaktär skiljer sig 

beroende på vilken kroppsvävnad som cancern utgår ifrån. Den vanligaste cancerformen hos 

kvinnor är bröstcancer, såväl nationellt och internationellt. I Sverige diagnostiseras cirka 20 

kvinnor om dagen med diagnosen, det betyder att 9400 kvinnor årligen drabbas av sjukdomen 

(Cancerfonden, 2018). 

  

Bröstcancer upptäcks ofta vid mammografi eller kan kvinnan själv ha känt en knöl i bröstet 

och kontaktar sjukvården. Vid en förändring i brösten ska en utredning ske för att upptäcka en 

potentiell cancer. Utredningens första steg är en undersökning av brösten, vilket innebär 

observation av färg och form, palpation av bröst och lymfkörtlar. Efter detta sker en 

mammografi och vid behov även ultraljud. För att ställa en slutgiltig bröstcancerdiagnos ska 

ett biopsiprov tas. Vid minsta osäkerhet efter biopsiundersökningen opereras området bort för 

att undersöka fler celler från en mer omfattande yta (Cancerfonden, 2018). När diagnosen har 

ställts och tumörens storlek och eventuell spridning klargjorts, beslutas vilka behandlingar 

som blir aktuella. Den primära behandlingen är kirurgiskt avlägsnande av tumören i form av 

bröstbevarande operation eller mastektomi i kombination med strålbehandling och 

kemoterapi. Beroende på om cancern har spridit sig till lymfkörtlar kan även kvinnan vid 

behov få hormonell behandling (Lindman, 2018). 
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2.2 Prognos 
Tumörens storlek och dess spridning är avgörande för kvinnans prognos. Cirka 86% av de 

kvinnor som diagnostiseras med bröstcancer lever efter fem år. Andelen överlevande minskar 

till cirka 80% efter tio år (Nestor, 2014). Vid en cancerdiagnos handlar det inte bara om att 

överleva, även att försöka anpassa sig till att kroppen kommer att förändras av 

behandlingarna. Hela kvinnans självbild och kroppsuppfattning kan komma att rubbas 

(Fallbjörk, 2012). 

  

2.3 Biverkningar av bröstcancerbehandling 
Att genomgå en behandling mot bröstcancer är en stor påfrestning på kroppen. Med 

behandling avses mastektomi, bröstbevarande operation, kemoterapi, strål- och hormonell 

behandling. Behandlingarnas biverkningar kan vara många, till exempel alopeci, fatigue 

(sjukdomsrelaterad trötthet som inte går över oavsett hur mycket en sover), domningar i 

fingrar och tår, sömnsvårigheter, depression, menstruationsrubbningar, humörsvängningar, 

viktuppgång, sämre elasticitet i huden, deformerade bröst på grund av mastektomi eller 

bröstbevarande operation samt psykisk ohälsa relaterat till en förändrad kropp (Brunet et al., 

2013). Reyes-Gibby, Anderson, Morrow, Shete och Hassan (2012) beskriver att 

biverkningarna av bröstcancerbehandlingen kan leda till psykisk ohälsa. De menar att 

biverkningar såsom sömnsvårigheter och smärta associeras med till exempel depression. Bail 

och Meneses (2016) presenterar att den kognitiva förmågan påverkas långsiktigt på grund av 

kemoterapibehandling. Exempel på hur den kognitiva förmågan påverkas kan vara att minnet 

och koncentrationen förändras. Detta upplever upp till 90% av kvinnor med bröstcancer som 

genomgått kemoterapi (ibid). 

  

2.4 Kroppsuppfattning 
En bröstcancerbehandling medför både kortsiktiga och långsiktiga problem. Som beskrivet är 

behandlingens biverkningar många, vilka påverkar det fysiska och psykiska hos kvinnan. 

Salonen et al. (2011) har undersökt vilka samband som finns mellan behandlingen och 

livskvalitén efter genomgången behandling. I studien framgår det att samtliga deltagande 

kvinnor upplever en förändrad kroppsbild. Graden av problematiken skiljer sig mellan 

deltagarna, däremot är den gemensamma nämnaren för majoriteten av kvinnorna att 

kroppsuppfattningen rubbas (ibid). 
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Prince (1990, refererad i Konradsen, 2012) har utformat en modell som definierar vad 

kroppsuppfattning innebär. Prince menar att följande tre dimensioner påverkar hur människan 

uppfattar sin kropp: kroppsform, kroppsfunktion och kroppsutseende. Utifrån dessa tre 

begrepp, tillsammans med samhällets kroppsideal, skapar människan sin egen 

kroppsuppfattning (Prince, 1990, refererad i Konradsen, 2012). Efter att en kvinna genomgått 

bröstcancerbehandling riskeras hennes kroppsuppfattning att förändras till det negativa. Att 

diagnostiseras med bröstcancer är en traumatisk upplevelse där den mentala och fysiologiska 

hälsan kan bli lidande (Cheng et al, 2016).  
 

Pierrisnart et al. (2017) menar att bröst och hår associeras med femininitet vilket kan 

förändras efter bröstcancerbehandling. Alopeci är en vanlig biverkning av kemoterapi vilket 

drabbar mer än 90% av patienter som genomgår behandlingen. Mastektomi är den behandling 

som vanligtvis tillämpas för att behandla kvinnor med bröstcancer. Behandlingen riskerar att 

medföra en förändrad kroppsuppfattning. Människans mentala tillstånd påverkas av det 

fysiska tillståndet och tvärtom. I dessa fall kan alltså det psykiska tillståndet sänkas på grund 

av fysiologiska förändringar, såsom alopeci och bröstbevarande operation eller mastektomi 

(ibid). Det finns betydande bevis på att kvinnors kroppsuppfattning förändras till det negativa 

efter en bröstcancerbehandling. Även fast kvinnan kan vara medicinsk färdigbehandlad och 

anses vara frisk är det ett stort antal som mår psykisk dålig efter behandlingen. Som tidigare 

nämnt associerar den psykiska ohälsan ihop med hur kvinnan uppfattar sin kropp efter 

behandling. Kvinnor är i allmänhet självkritiska mot sina kroppar och en bröstcancerdiagnos 

kan förvärra kroppsuppfattningen ytterligare (Przezdziecki et al., 2013).  
 

3 Teoretisk referensram 
Det är sjuksköterskan som leder omvårdnadsarbetet kring patientens vård och det ingår i 

sjuksköterskans profession att arbeta utifrån den senaste forskningen samt att ha ett kritiskt 

och reflekterande förhållningssätt till forskningen. I sjuksköterskan arbete ingår olika 

områden som definierar en kvalitativ god vård och som anses nödvändiga för att 

sjuksköterskan ska kunna möta framtidens krav på en kvalitativ vård (Willman, 2015).  Dessa 

områden har formulerats till sex kärnkompetenser; personcentrerad vård, samverkan i team, 

evidensbaserad vård, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. 

Sjuksköterskan ansvarar för att hjälpa patienten att bibehålla, återfå eller förbättra sin hälsa 

och känna välbefinnande, detta fram till att patienten är färdigbehandlad, tillfrisknar eller 

avlider. Utförandet av vården ska vara jämlik för alla patienter och det är upp till 
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sjuksköterskan att besitta kunskap om hur kön, ålder, miljö, kulturell tillhörighet och 

socioekonomi är betydande faktorer. Ett etiskt förhållningssätt ligger till grund för 

omvårdnaden och det innebär att vården sker med respekt för mänskliga rättigheter, tro, 

vanor, integritet, självbestämmande och respektera människors värderingar (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). 
 

Att diagnostiseras med bröstcancer är en traumatisk upplevelse eftersom att det påverkar 

kvinnorna fysiskt och psykiskt (Cheng et al., 2016).  Kvinnans kroppsuppfattning riskerar att 

förändras efter en bröstcancerbehandling. Det har framkommit i en studie att kvinnor upplevt 

otillräcklig information och otillräckligt stöd i samband med behandling för bröstcancer 

(Pierrisnart et al., 2017). Kvinnor som drabbas av bröstcancer har ett behov av stöd och 

samtal som är anpassat efter kvinnans unika situation (Salonen et al., 2011). Detta kan ställa 

krav och förväntningar på att sjuksköterskan ska finnas där för patienten och ha en förståelse 

för situationen. Vidare kan det förväntas att sjuksköterskan ska identifiera och arbeta 

individanpassat efter patientens omvårdnadsbehov (Song et al., 2016). När sjuksköterskan 

bedriver personcentrerad vård är målet att patienten ska bli förstådd, sedd och att vården ska 

ske efter individuella behov, förväntningar, resurser och värderingar (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Sjuksköterskan bör se patienten som en jämbördig partner i 

vården och se personen bakom sjukdomen, detta med hjälp av ett öppet sinne och en vilja att 

lyssna till patientens historia. Vården ska ske med en öppen dialog där kunskap delas mellan 

sjuksköterska och patient. Syftet med att arbeta personcentrerat är att patientens delaktighet 

ökar och ett välbefinnande skapas. (McCance & McCormack, 2015).  
 

4 Sjuksköterskans roll och ansvar  
Sjuksköterskor arbetar efter fyra grundläggande ansvarsområden. Dessa är att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Över ansvarsområdena vilar en etisk 

kod för att respektera människors rättigheter, rätten till sitt egna liv samt bli respekterad 

oavsett kultur och förutsättningar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a).  
 

Tillsammans med staten har Sveriges Kommuner och Landsting (2011) formulerat en 

överenskommelse för att förbättra cancervården. Det är en strategi för cancervården som är 

framtagen med syfte att bland annat förbättra cancervårdens organisation, patienter ska bli 

erbjudna en kontaktsjuksköterska, det nationella samarbetet ska förbättras och bemöta 
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patienters krav på cancervården vilket ska leda till att patientens delaktighet öka (SOU 

2009:11).  
 

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancervården (2014) ska patienter som 

diagnostiserats med bröst-, prostata-, tjocktarms- eller ändtarmscancer få en multidisciplinär 

konferens och en kontaktsjuksköterska. Patienten har rätt till en multidisciplinär konferens, 

vilket innebär att patienten och sjukdomen bedöms ur flera specialist vinklar för att ge rätt 

behandling och förbättra den individuella vården (Regionala Cancercentrum i samverkan, 

2015). Kontaktsjuksköterskans roll är bland annat att finnas som stöd för patienten, vara den 

fasta kontakten, informera om situationen och planeringen, utforma en individuell vårdplan 

och öka delaktigheten i vården för patienten. Sammanfattningsvis ska kontaktsjuksköterskan 

ha det övergripande ansvaret och vara den tydliga och fasta kontakten för patienten 

(Westman, 2018).  
 

5 Problemformulering 
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som kvinnor drabbas av både nationellt och 

internationellt. Biverkningarna av bröstcancerbehandlingarna är många och påfrestande och 

kan leda till psykisk ohälsa. Desto mindre tumör, desto större chans har kvinnorna att 

överleva. Trots att kvinnorna överlever sjukdomen påverkas deras psykiska tillstånd. Detta är 

bland annat på grund av den förändrade kroppsuppfattningen efter behandlingarna. 

Författarna till litteraturöversikten vill beskriva vilka faktorer som bidrar till att kvinnor får en 

förändrad kroppsuppfattning efter att ha genomgått en bröstcancerbehandling. Detta eftersom 

att det finns det en stor sannolikhet som sjuksköterska att möta denna patientgrupp eftersom 

att det är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. En kunskap om vilka faktorer som 

påverkar kvinnors förändrade kroppsuppfattning kan leda till att sjuksköterskan kan arbeta 

mer personcentrerat, vilket kan ge ett bättre stöd till kvinnor efter en bröstcancerbehandling.   
 

6 Syfte  
Syftet med litteraturöversikten är att beskriva vilka faktorer som bidrar till en förändrad 

kroppsuppfattning hos kvinnor efter en bröstcancerbehandling.  
 

7 Frågeställning 
• Vilka faktorer bidrar till en förändrad kroppsuppfattning hos kvinnor som genomgått 

bröstcancerbehandling?  
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• Vilket stöd önskar kvinnorna som genomgått bröstcancerbehandling av 

sjuksköterskan?  
 

8 Metod 
8.1 Design 
Detta examensarbete är utformat som en litteraturöversikt. En litteraturöversikt innebär att 

undersöka kunskapsläget inom ett visst område (Forsberg & Wengström, 2015). Friberg 

(2012a) beskriver att både kvalitativa och kvantitativa studier kan användas i en 

litteraturöversikt. Detta för att få en bredare översikt över ett specifikt ämne eftersom att de 

två ansatserna har olika fokus. Kvalitativa studier undersöker upplevelser, känslor och 

erfarenhet hos deltagarna i form intervjuer. Studier med en kvantitativ ansats använder 

frågeformulär för att undersöka en viss företeelse. När dessa två ansatser kombineras, mixed 

methods, använder forskarna sig av både intervjuer och frågeformulär (Forsberg & 

Wengström, 2015).  
 

8.2 Urval och datainsamling 
Följande databaser har använts i litteraturöversikten: PubMed, PsycINFO och Cinahl. Dessa 

databaser innehåller vetenskapliga studier med ett omvårdnadsperspektiv (Forsberg & 

Wengström, 2015). Sökorden som har använts är: Body image, Breast cancer, Breast cancer 

survivors, Breast neoplasm, Hair loss, Life after breast cancer, Life Quality, Nurs*, Nursing, 

Quality of Life, Side effects, Skin, Support och Treatment. Sökorden har kombinerats med 

hjälp av de booleska operatorerna AND och OR, detta för att styra databaserna i sökningen. 

AND begränsar och smalnar av sökningen. Operation OR har använts för att bredda 

sökningen med synonymer eller olika formuleringar (Karolinska Institutet, 2018). Trunkering 

har även använts för att få fram artiklar som inkluderar sökordets alla böjningar (Östlund 

2012). Se mer utförligt hur sökningarna har gått till i bilaga 1 samt bilaga 4 för att se valda 

artiklar.   
 

Inklusionskriterierna var följande: kvinnor i åldern 18–80 och som fått diagnosen bröstcancer. 

De vetenskapliga artiklarna skulle beskriva hur kvinnors kroppsuppfattning har påverkats 

efter bröstcancerbehandling. Kvalitativa och kvantitativa studier samt mixed methods har 

inkluderats i litteraturöversiktens resultat. Forsberg och Wengström (2015) menar att mixed 

method är en ansats som ger varierande infallsvinklar i samband med forskning. Vidare har 

artiklarna blivit etiskt godkända av en etisk kommitté, funnits i full-text, publicerade mellan 

år 2008–2018 och varit peer-reviewed vilket betyder att de är granskade av expertis inom 
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forskning och publicerade i vetenskaplig tidskrift (Willman, Stoltz & Bathsevani, 2011). 

Artiklar på annat språk än engelska och svenska exkluderades samt artiklar som var av låg 

kvalitet enligt Högskolan Dalarnas kvalitetsbedömning (se bilaga 2 & 3).  
 

8.3 Värdering av artiklarnas kvalitet 
Artiklar kan värderas ha låg, medel eller hög kvalitet. För att kunna värdera artikelns kvalitet 

har ett antal frågor besvaras utifrån granskningsmallar. I detta arbete har två 

granskningsmallar för kvalitetsbedömning använts (Forsberg & Wengström, 2015). Mallarna 

som tillämpats är Högskolan Dalarnas kvalitetsbedömning av kvantitativa artiklar och 

Högskolan Dalarnas kvalitetsbedömning av kvalitativa artiklar (Willman, Stoltz, & 

Bahtsevani, 2006; Forsberg & Wengström, 2008). Vid artiklar av mixed-method design har 

båda granskningsmallarna använts för att bedöma kvalitén. För att anses ha en medelkvalitet 

ska artiklarna uppnå 60% av maxpoängen på mallarna. Vidare krävdes det att artiklarna 

uppnår 80% av maxpoängen på respektive mall för att anses vara av hög kvalitet. På 

Högskolan Dalarnas kvalitetsbedömning av kvalitativa artiklar (se bilaga 3) skulle minst 15 

av 25 poäng vara uppnådda på Högskolan Dalarnas kvalitetsbedömning av kvantitativa 

artiklar (se bilaga 2) skulle minst 17 av 29 poäng vara uppnådda för att användas i resultatet. 

För att få ett poäng enligt granskningsmallarna skulle frågan besvaras med ja och noll poäng 

om frågan besvarades med ett nej.  
 

8.4 Tillvägagångssätt  
Innan litteraturöversikten påbörjades utförde författarna en inledande sökning för att få en 

överblick över ämnet. Detta gav kunskap om vilka sökord som kunde användas i denna 

litteraturöversikt (Friberg, 2012b). Författarna till litteraturöversikten har befunnit sig på olika 

orter varannan vecka därav har arbetet skrivits på ett Google drive-dokument. 

Artikelsökningarna gjordes separat och en överensstämmelse av valda artiklar har antingen 

skett via telefon eller när författarna befunnit sig på samma ort. Vid sökningarna har titlarna 

blivit lästa, om de verkade intressanta har abstraktet läst för att bedöma om de varit relevant 

för litteraturöversiktens syfte. När en av författarna ansåg att en artikel besvarade syftet, läste 

den andra författaren igenom den för att också bekräfta att den var relevant för arbetet. 

Samtliga valda artiklar har kvalitetsgranskat tillsammans av författarna utifrån Högskolan 

Dalarnas kvalitetsbedömning av kvalitativa och kvantitativa artiklar och sedan sammanställts 

det med hjälp av en artikelmatris (se bilaga 4). Analysen och kvalitétsgranskningen av 

artiklarnas har utförts tillsammans. Bakgrund, resultat och diskussion har fördelats lika och 

det har funnits en öppen dialog mellan författarna under hela arbetet.   
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8.5 Analys och tolkning av data 
Efter att artiklarna blivit granskade har varje artikel analyserats utifrån Fribergs (2012a) 

analysmetod vilken innehåller fem steg. I steg ett lästes samtliga artiklar igenom för att få ett 

grepp om helheten och i steg två identifierades studiens huvudresultat. Därefter har varje 

vetenskaplig artikels resultat sammanfattats till en kortare version för att skapa en överblick 

vilket ingick i steg tre. I steg fyra har samtliga resultat jämförts med varandra för att se 

eventuella likheter och skillnader i både syfte och resultat. Utifrån likheter och skillnader 

mellan artiklarna har fyra kategorier skapats, detta i det sista steget i analysmetoden (ibid).  
 

8.6 Etiska överväganden 
Forskningsetik innefattar aspekter av hur forskningen har genomförts och vad för 

konsekvenser den kan ge eller riskerar att ge. Det är även väsentligt vilka normer och 

värderingar som styr diskussion och analys i studien (Helgesson, 2015). Vidare ska det ske 

etiska överväganden inför och under genomförande av en vetenskaplig undersökning. Med 

detta menar Kjellström (2013) att deltagarna inte ska utnyttjas, skadas eller såras. Det finns 

grundläggande principer, till exempel människovärdesprincipen vilken innebär att alla 

människor samma värde och rättigheter oavsett personlighet eller roll i samhället (ibid). 

Ytterligare finns Helsingforsdeklarationen vilken beskriver internationella etiska riktlinjer. 

Riktlinjerna beskriver medicinsk forskning som omfattar människor, till exempel hur 

forskningen ska respektera och främja deltagarna som medverkar i forskningen. Detta kan 

vara att deltagarna ska ha gett samtycke och ha möjlighet att vara anonyma (World Medical 

Association, 2017).  
 

I litteraturstudier ska det ske etiska överväganden, detta för att undvika att använda studier där 

det skett kränkning av deltagarna eller förvrängning av undersökningarna (Sandman & 

Kjellström, 2013). I granskandet av vetenskapliga artiklar ingår det att veta om studien 

upprätthållit forskningsetiken. Detta har vi undersökt genom att enbart välja artiklar som 

blivit godkända av en etisk kommitté, vilket kan vara etiska kommittéer vid universitet eller 

en regional etisk nämnd (Danielson, 2013).  
 

9 Resultat 
I litteraturstudien har femton vetenskapliga artiklar inkluderats. Resultatet bygger på tio 

kvantitativa studier, två kvalitativa studier och tre mixed method studier. Totalt i de utvalda 

vetenskapliga studierna har 1305 kvinnor deltagit från följande länder: Brasilien, Grekland, 
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Indien, Italien, Kanada, Korea, Schweiz, Spanien, Sverige, Turkiet och USA. De 

vetenskapliga artiklarna är publicerade mellan år 2009–2018.  
 

Efter att ha analyserat valda vetenskapliga artiklarna har fyra kategorier framkommit. Dessa 

har tillsammans med litteraturöversiktens frågeställningar “Vilka faktorer påverkar att 

kroppsuppfattningen förändras hos kvinnor efter bröstcancerbehandling? Vilket stöd önskar 

kvinnorna som genomgått bröstcancerbehandling av sjuksköterskan?” bildat följande 

kategorier: synliga kroppsliga förändringar, psykisk hälsa, sexualitet och information och 

stöd. Dessa har sedan struktureras med underkategorier (se tabell 3) 
 

Tabell 3. Resultatkategorier  

Huvudkategori Underkategori 

9.1 Synliga kroppsliga förändringar 9.1.1 Avsaknad av bröst  

9.1.2 Alopeci 

9.1.3 Hudförändringar 

9.2 Faktorer som påverkar den psykiska hälsan 

9.3 Sexualitet 9.3.1 Kvinnan och relationen till sin sexuella partner  

9.3.2 Sexuell aktivitet  

9.4 Information och stöd  9.4.1 Bristande information  

9.4.2 Behovet av stöd  

 

9.1. Synliga kroppsliga förändringar  
9.1.1. Avsaknad av bröst  
I en studie undersökte Kang et al. (2017) hur kroppsuppfattningen förändrades och 

påverkades hos kvinnor som var under aktiv behandling i jämförelse med kvinnor som hade 

avslutat behandling mot bröstcancer. Båda grupperna hade en kroppsuppfattning som blivit 

mer negativ än hur det var före de fick diagnosen bröstcancer. De faktorer som bidrog till en 

mer negativ kroppsuppfattning var bland annat avsaknad av bröst och bröstbevarande 

operation (ibid).  
 

Att förlora ett bröst tyckte många kvinnor var jobbigt då det påverkade den kvinnliga 

identiteten. Avsaknaden av ett eller båda brösten var en daglig påminnelse av att det var något 
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som saknades på kroppen. Många av kvinnorna slutade att kolla på sig själva i spegeln då de 

inte tyckte om vad de såg. En del av kvinnorna valde att plocka bort samtliga speglar i huset 

för att slippa se den kroppsliga förändringen som skedde under och efter behandling. Kvinnor 

som genomgått en bröstbevarande operation tyckte att det var besvärande att ett av brösten 

var fint medan det andra inte var lika attraktivt som innan operationen då storleken och 

formen var olika på brösten. Kvinnorna upplevde det besvärande att bada bland folk, gå på 

massage och byta om bland andra människor. En kvinna berättade under en intervju att hon 

brukade täcka sin överkropp med sin väska när hon åkte buss för att folk inte skulle titta 

konstigt på henne eftersom att hon saknade ett bröst (Barthakur, Sharma, Chaturvedi & 

Manjunath, 2017). Vidare beskriver även McClelland (2016) i sin studie att deltagande 

kvinnorna inte ville visa sin kropp för andra på grund av förlusten av bröst. Det fanns en stor 

oro över hur ens partner såg en efter behandlingarna, om de fortfarande var attraherade av den 

förändrade kroppen (ibid). 
 

Rosenberg et al. (2013) utförde en studie om yngre kvinnor som diagnostiserats med 

bröstcancer. Studiens syfte var att undersöka hur kroppsuppfattning kan komma att förändras 

efter bröstcancerdiagnos och behandling. Detta för att Rosenberg et al. (2013) menar att 

tidigare forskning har visat att kroppsuppfattningen kan förändras efter behandling mot 

bröstcancer men att ingen tidigare studie har genomförts på yngre kvinnor. Resultatet av 

studien visade att kvinnor som valde en bröstbevarande operation hade en mer positiv 

kroppsuppfattning än kvinnor som valde att genomgå en mastektomi. En del av de kvinnor 

som genomgått mastektomi har i efterhand valt att rekonstruera brösten för att det fanns en 

oro kring deras förändrade utseende (ibid). 
 

Özalp et al. (2015) studie visade även att kvinnor som genomgått mastektomi tenderade att få 

en mer negativ kroppsbild än kvinnor som genomgått en bröstbevarande operation. Den 

negativa kroppsbilden berodde på avsaknaden av ett eller båda brösten och att kroppen inte 

längre såg ut som den brukade göra. Den negativa kroppsbilden var som mest påtaglig under 

första året efter avslutad behandling och blev mer positiv efter ett par år (ibid). Lambadiari, 

Lykeridou, Ilias och Deltsidou (2017) styrker detta ytterligare i deras vetenskapliga artikel om 

att kvinnor som genomgått mastektomi fick en mer negativ bild på sin kropp, trots att 

kvinnorna valde att rekonstruera bröstet eller brösten. Deltagarna berättade vidare att deras 

partners syn på kvinnans kroppsbild hade en större betydelse än deras egen syn på 

kroppsbilden (ibid). 
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9.1.2. Alopeci  
Alopeci var den vanligaste biverkningen av kemoterapi, då innefattar det håret på huvudet, 

ögonbryn, ögonfransar, könshår och hår på armar och ben. I en studie undersökte Reis och 

Gradim (2018) betydelsen av alopeci hos kvinnor med bröstcancer som genomgått 

kemoterapi. Kvinnorna rapporterade att de fick en negativ kroppsbild av sig själva när de 

tappade håret. Den negativa kroppsbilden berodde på att de kände sig fula och annorlunda i 

jämförelse med andra människor. För att få en mer positiv kroppsbild valde kvinnorna i 

studien att använda peruker och halsdukar, speciellt när de lämnade hemmet och var runt 

människor som inte ingick i deras familj eller umgängeskrets. Som en konsekvens av alopeci 

och den negativa kroppsbilden fick kvinnorna ångest och kände sorg över det som hänt. Detta 

ledde i sin tur till att de drog sig undan sociala sammanhang för att de inte längre passade in i 

normen som fanns i samhället då vackra bröst och långt hår är kopplat till femininitet (Reis & 

Gradim, 2018). En del av kvinnorna hade även en oro att håret inte skulle växa tillbaka efter 

behandlingen och detta bidrog även till en negativ och sämre kroppsuppfattning (Kang et al. 

2017). 
 

Bathakur et al. (2017) belyste också hur kvinnorna uppfattade sin kropp i samband med 

alopeci. Under kemoterapin tappade samtliga kvinnor håret och det hanterades genom att de 

använde peruker, halsdukar och hijab när de vistades bland folk. I Indien associeras långt hår 

med kvinnlighet och en del av kvinnorna kände att de tappade sin kvinnliga identitet i 

samband med att håret föll av och detta var en traumatisk upplevelse. Övertid hittade de flesta 

kvinnorna olika sätt att hantera den förändrade kroppsuppfattningen efter behandling mot 

bröstcancer men förbättringar kan göras för att hjälpa kvinnorna i behandlingsrelaterade 

förändringar (ibid). McClelland (2016) förklarade vidare i sin studie att alopeci hade en stor 

påverkan på hur kvinnan såg på sin kropp. En kvinna berättade hur alopeci var det största och 

mest påtagliga problemet relaterat till bröstcancerbehandling. Det fanns även en stor 

förvåning hos kvinnorna hur de fysiska förändringarna påverkade den psykiska hälsan (ibid).   
 

9.1.3. Hudförändringar 
Hudförändringar var en av de vanligaste biverkningarna av strålbehandling som kvinnorna 

upplevde. Huden förklarades av kvinnorna som torr och de upplevde rodnad och klåda. Blåsor 

kunde även uppstå, vilket i sin tur riskerade att leda till sår (Sjövall, Strömbeck, Löfgren 

Bendahl & Gunnars, 2010). Kang et al. (2017) beskriver i sin studie att kvinnor som var under 

behandling mot bröstcancer rapporterade besvär med en förändrad hudkostym. Kvinnorna 



 

 17 

som var under behandling rapporterade större besvär än de kvinnor som tidigare genomgått 

behandling (ibid). Hudförändringar i samband med bröstcancerbehandling beskrev även 

Lambadiari et al. (2017). Resultatet i deras studie påvisade att unga kvinnor fick ofta en mer 

negativ kroppsuppfattning än äldre kvinnor. Detta för att det fanns en risk med behandlingen 

att hamna i klimakteriet i tidigare ålder, vilket i sin tur ledde till synliga förändringar på huden 

(ibid).  
 

9.2 Faktorer som påverkar den psykiska hälsan  
Kim, Chung, Lee, Kim och Namkoong (2011) bekräftade att kvinnor som tidigare lidit av 

depression och ångest skattar lägre gällande kroppsbild, sexuell funktion och livskvalité. 

Detta bekräftade att det psykiska och fysiska påverkar varandra (ibid).  Kang et al. (2017) 

beskrev i sin studie att kvinnorna led av en negativ kroppsuppfattning långt efter att 

behandlingen mot bröstcancer avslutats och att de löpte risk att drabbas av depression till följd 

av detta (ibid). Kvinnor som inte hade anhöriga att prata med löpte en större risk att drabbas 

av psykisk ohälsa relaterat till bröstcancer (Schmid-Büchi, Halfens, Müller, Dassen & van 

den Borne 2013) Detta beskrev även Spatuzzi et al. (2016) i sin studie. Kvinnor med ett 

socialt nätverk som var stöttande under behandlingen hade en positiv påverkan på det 

psykiska måendet och kroppsbilden (ibid). Villar et al. (2017) undersökte hur unga kvinnors 

psykiska hälsa påverkades av bröstcancer innan och efter dess behandlingar. Det visade sig i 

resultatet att olika faktorer påverkar den psykiska hälsan hos dessa kvinnor. Dessa faktorer 

kunde till exempel vara utbildningsnivå och arbete. Kvinnor som besatt en högre utbildning 

hade enligt studien en bättre livskvalité i samband med sjukdomstillståndet. Gifta kvinnor 

visade sig ha en större ångest än de kvinnor som var singlar. Vidare hade de deltagare som 

saknade arbete, var hemmafru eller brukade ångestdämpande läkemedel mer ångest. 

Livskvalitén hos de unga kvinnorna förändrades till det positiva efter behandlingarna gällande 

framtidsutsikt och känslomässig funktion. Däremot försämrades till exempel kvinnornas 

uppfattning av den fysiska funktionen av kroppen, rollen som kvinna och sin kroppsbild 

(ibid).  
 

9.3. Sexualitet  
9.3.1 Kvinnan och den sexuella relationen till sin partner 
I studien som genomfördes i Indien diskuterade Barthakur et al. (2017) hur kvinnorna 

upplevde sexualiteten efter bröstcancerdiagnos och behandling. Det var svårt att få något bra 

resultat kring detta då sexualitet och sexuella aktiviteter är ett tabubelagt ämne som det inte 

talas öppet om, därför var resultatet endast baserat på några av deltagarna. En kvinna 
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berättade att hennes man hade svårigheter att röra vid hennes kropp efter behandlingen för att 

han inte ville tränga sig på och trodde inte att hon var redo för sexuella aktiviteter. Då kände 

kvinna att hon lämnades ensam och sexualiteten påverkas negativt. Kvinnorna saknade lust 

till att ha sex med sin partner på grund av de fysiska förändringarna såsom bröstbevarande 

operation och mastektomi. Konsekvensen av detta blev att många par slutade ha sex efter 

avslutad behandling (ibid). Kvinnorna i McClellands (2016) studie beskrev att det fanns en 

stor oro även hur den sexuella partnern såg på kvinnans kropp. En kvinna beskrev hur hon 

tyckte att hon själv såg ut som ett “freak” när hon hade sex med sin partner. Vidare berättade 

kvinnorna att de önskade att deras partner skulle få mer information och stöd från vården om 

hur sexlivet kan komma att påverkas efter bröstcancerbehandlingarna (ibid).  
 

9.3.2. Sexuell aktivitet 
Bröstcancer och dess behandling medför en stor risk för att den sexuella aktiviteten och 

sexlivet förändras. För yngre kvinnor fanns det en stor risk att behandlingarna leder till 

menopaus (upphörd menstruation) vilket i sin tur gjorde att kvinnan upplevde 

klimakteriesymtom samt nedsatt fertilitet (Lambadiari et al., 2017). Kvinnorna som 

Karabulud och Erci (2009) bedrivit forskningen på beskrev att de var måttligt nöjda med sitt 

sexliv. I studien undersöktes faktorer som påverkade sexlusten hos dessa kvinnor. Karabuld 

och Erci (2009) kom fram till att den förändrade kroppsbilden påverkade sexlusten och den 

sexuella tillfredsställelsen. Ytterligare faktorer som påverkade den sexuella aktiviteten och det 

sexuella behovet hos kvinnor kan vara utbildningsnivå och partnerskap. Morais et al. (2016) 

menar att kvinnor med högre utbildning hade en bättre sexuell aktivitet efter 

bröstcancerbehandling. Kvinnor som inte hade en partner visade sig även ha en bättre sexuell 

aktivitet då deras sexuella lust var större. Vidare beskrev Morais et al. (2016) att dessa 

kvinnor, med högre utbildning och utan partner, hade en högre sexuell frekvens än kvinnor 

med lägre utbildning samt med partner (ibid).  
 

Kvinnor berättade att de var nöjda med sitt sexliv innan de fick diagnosen bröstcancer. 

Däremot försämrades det efter behandling på grund av förändrade bröst efter mastektomi och 

bröstbevarande operation. Detta på grund av att kvinnor uppfattade brösten som en viktig del i 

sin sexuella njutning (Özalp et al. 2015). En del av deltagarna upplevde biverkningar som 

vaginal torrhet och smärta i underlivet, vilket ledde till att sexuella aktiviteter blev lidande 

(Barthakur et al., 2017). Morais et al. (2016) har undersökt vilka faktorer som påverkar 

kroppsbilden, sexuell aktiviteten och sexuell tillfredsställelse hos kvinnor med bröstcancer. 
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Resultatet av deras studie var att det inte finns någon koppling mellan den förändrade 

kroppsbilden och den sexuella aktiviteten och sexuella tillfredsställelsen (ibid).  
 

9.4. Information och stöd 
Dawe, Bennet, Kearney och Westera (2014) genomförde en kvalitativ studie om vilket 

känslomässigt stöd och informationsbehov kvinnor som opererats för bröstcancer behöver och 

har upplevt under sin vårdtid. En stor del av deltagarna beskrev en positiv upplevelse från 

vårdteamet. Kvinnorna berättade att de hade en fast sjuksköterska som var en stor del av 

rehabiliteringen i hemmet. Detta för att sjuksköterskan hade kontakt med patienterna både per 

telefon samt hembesök hos kvinnorna postoperativt (ibid).  
 

9.4.1. Bristande information  
Kvinnorna berättade att de psykiska och känslomässiga förändringarna kom som en 

överraskning i samband med diagnosen. Det framkom att de hade önskat mer information om 

hur behandlingarna kom att påverka deras kroppar och hur kroppsbilden förändrades. 

Kvinnorna upplevde att det inte fanns tillräcklig information och att det inte fanns någon att 

prata med. Flera kvinnor hade inte fått lära sig om bröstproteser eller hur det vardagliga livet 

påverkades, till exempel användning av badkläder. Gemensamt för flera kvinnor var att de 

möttes av en tystnad från vårdpersonal om de kroppsliga förändringarna och den sexuella 

aktiviteten (McClelland, 2015). Bristen på information om alopeci i samband med kemoterapi 

gjorde att kvinnorna upplevde detta moment som skrämmande. Sjukvårdspersonal enligt Reis 

och Gradim (2018) borde ha varit mer medvetna om biverkningen alopeci och inte bara den 

farmakologiska aspekten kring kemoterapi (ibid).  
 

9.4.2. Behovet av stöd 
Schmid-Büchi, Halfens, Müller, Dassen och van den Borne (2013) undersökte vilka faktorer 

som associerar med stödet från sjukvården som kvinnor behöver under 

bröstcancerbehandling. Resultatet i studien visade att patienterna hade störst behov av 

psykologiskt stöd för att få prata om sin oro över att cancern kanske sprider sig och framtiden. 

I enkäterna visade det sig att kvinnorna hade behandlingssymtom, till exempel förändrad 

kroppsbild och fatigue som försämrade livskvalitén. Det fanns ett stort behov av att få stöd 

från sjukvården för de kvinnor som inte hade anhöriga att prata med. Schmid-Büchi et al. 

(2013) förespråkade vikten av att upptäcka dessa kvinnor i tid för att minska risken för ångest 

och psykisk ohälsa. Det krävs att sjukvården observerar riskfaktorer för att kunna ge ett 

individanpassat stöd till kvinnorna som drabbats av bröstcancer (ibid). Kvinnorna var tydliga 
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med att de önskade stöd och hjälp kring alopeci. Med hjälp av sjuksköterskans stöd om denna 

biverkning kunde kvinnan lättare hantera det och vara beredd på att alopeci kan komma att 

ske. Sjuksköterskan kunde även tipsa om stödgrupper och att prata med andra kvinnor som 

genomgått liknande behandling. I stödgrupper kunde patienter utbyta kunskap, tankar och 

funderingar för att lättare hantera alopeci (Reis & Gradim, 2018).   
 

10 Diskussion  
Denna litteraturöversikt hade som syfte att beskriva vilka faktorer som bidrar till en förändrad 

kroppsuppfattning efter en bröstcancerbehandling. Att öka kunskapen om detta menar 

författarna till litteraturöversikten kan leda till att sjuksköterskan kan arbeta mer 

personcentrerat. Det kan i sin tur kan resultera i ett bättre stöd till kvinnor som ska genomgå 

eller har genomgått bröstcancerbehandling.  
 

Resultatet i detta arbete påvisade att kvinnor som genomgått mastektomi tenderade att få en 

sämre kroppsuppfattning än kvinnor som genomgått en bröstbevarande operation. Vidare 

upplevde deltagarna att de förlorat sin kvinnlighet i samband med alopeci. Detta på grund av 

att bröst och långt hår var starkt associerat med kvinnlighet för deltagande kvinnor. Kvinnor 

upplevde en förändrad kroppsuppfattning trots friskförklaring. Resultatet visade även att 

kvinnor med högre utbildning hade större chans att ha bättre psykisk hälsa efter 

bröstcancerbehandling än kvinnor med lägre utbildning. Kvinnor som tidigare lidit av psykisk 

ohälsa och/eller brukar ångestdämpande medel hade även en större risk att få en sämre 

livskvalitet efter behandling. Samtliga artiklar presenterade att den sexuella aktiviteten blev 

förändrad efter behandling, detta till följd av förändrad kroppsbild, vaginal torrhet, smärta i 

vaginan, brist på kommunikation mellan kvinnan och den sexuella partnern samt bristande 

information från hälso-och sjukvården. Litteraturöversiktens resultat visade även att 

kvinnorna önskade mer information och stöd från sjukvårdspersonalen gällande kroppsliga 

förändringar.  
 

10.1 Resultatdiskussion  
10.1.1 Synliga kroppsförändringar 
Kvinnor som genomgått mastektomi fick en sämre kroppsuppfattning än de som genomgått 

en bröstbevarande operation. Detta på grund av att vid mastektomi avlägsnas hela bröstet. Det 

framkom att deltagarna har valt att ta bort och undvika speglar för att inte behöva se 

avsaknaden av bröst. I samband med kemoterapi tappade kvinnorna håret och många kände 

att de förlorade sin kvinnliga identitet. De kände sig obekväma och utanför samhällets norm. 
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För att hantera alopecin valde kvinnorna att bära peruker och halsdukar (Barthakur et al., 

2017; Kang et al. 2017; Lambadiari et al., 2017; McClelland, 2016; Rosenberg et al. 2013; 

Reis & Gradim, 2018; Özalp et al. 2015). Utöver förändrade bröst och alopeci var 

hudförändringar en biverkning av bröstcancerbehandlingen som påverkade kvinnorna negativt 

(Kang et al., 2017; Lambadiari et al., 2017; Sjövall et al., 2010). Begovic-Juhant, 

Chemielewski, Iwuagwau och Chapman (2012) visade samma resultat i sin studie om att 

kvinnor fick en förändrad kroppsuppfattning efter bröstcancerbehandling. Kvinnorna fick en 

negativ syn på sin kroppsbild och de kände sig mindre feminina (ibid). Precis som Fallbjörk 

(2012) menade att hela kvinnans självbild och kroppsuppfattning kan komma att rubbas. 

Författarna till denna litteraturöversikt anser att hälso- och sjukvårdspersonal bör informera 

kvinnorna i ett tidigt skede om de eventuella kroppsliga förändringarna som kan komma att 

uppstå i samband med bröstcancerbehandling. Vidare ska personalen finnas som stöd och 

hjälpa kvinnorna även efter avslutad behandling. Detta resonemang tog även Kang et al. 

(2017) och Reis och Gradim (2018) upp i sina studier.  
 

10.1.2 Psykisk hälsa 
De fysiska förändringarna påverkade den psykiska hälsan hos kvinnor som genomgått 

bröstcancerbehandling, alltså samspelar den fysiska hälsan och den psykiska hälsan 

(Barthakur et al., 2017; McClelland, 2016; Reis & Gradim, 2018; Rosenberg et al.,2013). 

Vidare framkom det att den psykiska hälsan påverkas negativt under och efter 

bröstcancerbehandling. Olika faktorer påverkade den psykiska hälsan, det kunde till exempel 

vara utbildningsnivå eller civilstatus. Kvinnor som besatt en högre utbildning löpte mindre 

risk för psykisk ohälsa, däremot var risken större för kvinnor som var gifta (Kim et al., 2011; 

Villar et al., 2017). Delar av litteraturöversiktens resultat bekräftas av Ho, So, Leung, Lai och 

Chan (2013) som i sin studie undersöker kvinnors psykiska hälsa i samband med diagnosen 

bröstcancer. De menade att kvinnor med bröstcancer hade en stor risk att drabbas av 

depression och ångest (ibid). För att minska risken för detta anser författarna till 

litteraturöversikten att sjuksköterskan och annan vårdpersonal bör uppmärksamma vilka 

riskfaktorer som ökar risken för depression och ångest. Detta enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) definition av att arbeta personcentrerat. Kvinnans psykiska 

hälsa ska få omvårdnad i samma utsträckning som den fysiska, i detta fall 

bröstcancersjukdomen (ibid). Som nämnt i bakgrunden mådde kvinnorna fortsatt psykiskt 

dåligt trots att de blivit friskförklarade. Författarna anser, precis som Przezdziecki et al. 

(2013), att detta berodde på att kvinnornas psykiska ohälsa var starkt sammankopplat med hur 
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kroppsuppfattningen var. Detta stärkts ytterligare i resultatet då Kang et al. (2017) beskrev att 

kvinnorna led av en negativ kroppsuppfattning trots avslutat behandling samt att kvinnorna då 

löpte större risk att drabbas av depression och psykisk ohälsa (ibid).  
 

10.1.3 Sexualitet 
Under rubriken sexualitet i resultatet framkom det att sexlivet förändras efter 

bröstcancerbehandling. Detta på grund av att kroppen såg annorlunda ut och att kvinnorna 

kände sig mindre attraktiva. Vidare upplevde vissa kvinnor vaginal torrhet och smärta i 

underlivet. Morais et al. (2016) presenterade i sitt resultat att det inte fanns något samband 

mellan kroppsbilden och sexlivet. Det motsatte sig vad övriga författare kom fram till som 

ansåg att den förändrade kroppsbilden påverkade detta (Barthakur et al., 2017; Karabulud & 

Erci, 2009; & McClelland, 2016; Morais et al., 2016). Raggio, Butryn, Argio, Mikorski och 

Palmer (2014) styrker detta i sin studie som visade att kvinnor fick ett försämrat sexliv efter 

behandling mot bröstcancer. Detta berodde på, som tidigare nämnt, förändrad kropp och att 

kvinnorna känner sig mindre attraktiva inför sin partner (ibid). Vårdpersonal gav inte 

patienterna tillräcklig information och undvek att prata om till exempel kroppsförändringarna 

och den sexuella påverkan efter bröstcancerbehandling (McClelland, 2015). Författarna anser 

att när kvinnorna möttes av tystnad och att personalen undvek samtalet om kroppen och 

sexualiteten var ett exempel på när den personcentrerade vården brister.  
 

10.1.4 Information och stöd 
I kategorin behov av stöd var de flesta kvinnorna missnöjda med informationen som givits 

från hälso- och sjukvården. De önskade mer stöd och information hur kroppen kan komma att 

förändras samt hur det vardagliga livet påverkas efter bröstcancerbehandlingen. Det var en 

bristande information gällande bland annat bröstproteser och alopeci. Kang et al. (2017), 

McClelland (2015), Reis och Gradim (2018), Schmid-Büchi et al. (2013), Spatuzzi et al. 

(2016) resultat som visade att kvinnor önskade mer stöd. Som de flesta studierna i resultatet 

visar även Liao et al. (2012) att de flesta kvinnor önskar mer stöd och information från 

sjukvården. Det önskade information angående fysiologiska förändringar men också mer stöd 

angående känslor, tankar och funderingar (ibid). Till skillnad från övriga artiklar presenterade 

Dawe et al. (2014) resultatet att en del kvinnor var nöjda med stödet från hälso- och 

sjukvården. Dessa kvinnor hade en fast sjuksköterska var en stor del i det rehabiliteringen. 

Detta är i riktlinje med vad Socialstyrelsens nationella riktlinjer för cancervården (2014) 

eftersträvar. Patienter som blivit diagnostiserade med bröst-, prostata-, tjocktarms- eller 

ändtarmscancer bör ha en kontaktsjuksköterska som är den fasta kontakten i hälso- och 
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sjukvården. Kontaktsjuksköterskan ska även vara ett stöd för patienten och har det 

övergripande ansvaret (Westman, 2018) Sjuksköterskans bör arbeta efter patientens 

individuella behov och ha förståelse för situationen (Salonen et al, 2011). Målet med detta är 

att patienten ska bli förstådd, inkluderad och delaktig i sin vård (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016).  
 

10.2 Metoddiskussion  
Då examensarbetet var utformat som en litteraturöversikt har författarna till detta arbete fått 

en översikt av det valda ämnet eftersom att befintlig forskning har sammanställts (Friberg, 

2012a). Studier som var av kvalitativ-, kvantitativ- och mixed-method inkluderades. Segesten 

(2012) beskriver att kvalitativ forskning ökar förståelsen för patientens erfarenhet, upplevelse 

och förväntningar. Därav kunde det ha varit mer relevant att enbart inkludera kvalitativa 

studier eftersom att frågeställningen i denna litteraturöversikt belyste uppfattningen som 

kvinnorna hade. Trots det har författarna valt att inkludera kvantitativa artiklar, detta på grund 

av att inte exkludera intressanta och väsentliga resultat som kunnat svara på 

litteraturöversiktens syfte och frågeställningar. Kvantitativa artiklar inkluderar även ofta fler 

deltagare än kvalitativa vilket kan ha givit denna litteraturöversikt en större trovärdighet.  
 

Artiklarna söktes fram i databaserna CINAHL, PubMed och PsycInfo då dessa är ur ett 

omvårdnadsperspektiv (Karolinska institutet, 2018; Karolinska Institutet, u.å.). Breast cancer, 

body image, nursing och support var några av sökorden som användes för att hitta artiklar. 

Författarna valde dessa sökord med hjälp av den tidigare utförda inledande sökningen om 

ämnet. Sökorden ansågs vara relevanta och svarade på arbetets syfte och frågeställningar. 

Vidare beslöt författarna att inkludera studier från hela världen för att få ett brett perspektiv på 

det valda området på grund av den inledande sökningen. Det kan ha varit en svaghet då 

kulturer skiljer sig åt och det har visat sig i resultatet i några av studierna. En av artiklarnas 

resultat var endast baserat på svar från några av deltagarna. Detta berodde på att bröst och 

sexualitet var ingenting som kvinnorna pratade öppet om och det var i vissa kulturer 

tabubelagt (Barthakur et al., 2017). Det kan vara svårt att förena med den svenska sjukvården 

eftersom att det skiljer sig åt beroende på land. Det har däremot varit en styrka att ha studier 

från olika länder då det är viktigt att förstå och uppmärksamma skillnader mellan kulturer för 

att kunna vårda personcentrerat eftersom att i Sverige lever kvinnor från olika kulturer. Trots 

kulturskillnaderna var kvinnornas upplevelser och känslor intressant nog relativt lika 
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oberoende land. Med relativt lika menar författarna till litteraturöversikten att för samtliga 

kvinnor förändras livet mer eller mindre.  
 

Endast vetenskapliga artiklar som var publicerade mellan år 2008–2018 inkluderades för att få 

ett resultat baserat på aktuell forskning (Östlundh, 2012). Samtliga artiklar var peer-reviewed 

vilket styrker trovärdigheten då artiklarna blivit granskade av forskare inom området 

(Willman, Stoltz & Bathsevani, 2011). Författarnas granskade samtliga artiklar med hjälp av 

två olika granskningsmallar, beroende på vilken typ av studie. Detta för att bekräfta att en god 

kvalitét upprätthölls på de vetenskapliga artiklarna som inkluderades i resultatet (Friberg, 

2012b). I litteraturöversikten har artiklar med medelkvalité och hög kvalité, enligt Forsberg 

och Wengström (2015) granskningsmallar, inkluderats. Författarna skulle med största 

sannolikhet ha kunnat valt att inkludera enbart artiklar med hög kvalité i resultatet eftersom 

att det fanns mycket tidigare forskning inom området. Anledningen till att författarna inte 

enbart använde artiklar med hög kvalité berodde på att examensarbetet var tidsbegränsat. Det 

fanns inte utrymme att söka nya artiklar och granska dem för att byta ut artiklarna med 

medelkvalité. Det kan även ha missats relevanta studier då vissa artiklar krävde betalning för 

att läsa. Författarna läste flera abstrakt och fann ett antal relevant men kunde därefter inte läsa 

hela studierna på grund av otillgängligheten. Vidare kan en svaghet ha varit att artiklarna var 

skrivna på engelska, detta kan ha lett till feltolkning eftersom att engelska inte är författarnas 

modersmål. Begrepp i artiklarna som inte har förståtts har översatts med engelsk-svenskt 

översättningslexikon vilket minskat risken för feltolkning (Berglund, Nygren, Hesslin Rider, 

Thiel, Williams, Wiman & Thiel, 2010). Författarna har diskuterat olika översättningar i 

sammanhanget för att ytterligare minska risken för missuppfattning av artiklarna. För att 

styrka validiteten i litteraturöversikten skapades en tabell (bilaga 1). Genom tabellen går det 

att se hur varje sökning gått till och vilket resultat som uppkommit i samband med varje 

sökning. Det presenteras vilken databas som användes samt hur sökorden användes i olika 

kombinationer. Under hela litteraturöversikten gång har handledare och studiekamrater givit 

feedback och läst innehållet, även detta styrker validiteten (Forsberg & Wengström, 2015). 
 

Samtliga vetenskapliga artiklar presenterade att kvinnans tillvaro förändrades i samband med 

bröstcancer. Det kan till exempel vara att sexlivet, livskvalitén eller kroppsuppfattningen 

förändrades. Kvinnorna upplevde mer eller mindre livsförändringar oavsett kultur, ålder eller 

civilstatus. Att samtliga kvinnor upplevde detta anser författarna till litteraturöversikten beror 

på att drabbas av cancer är en traumatisk upplevelse för en individ oberoende på tillvaro 
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(Cheng, et al., 2016). Det har varit mer utmanande att redogöra för skillnader än likheter 

eftersom att studierna resulterade i princip samma sak. Det var en styrka att det var 1305 

kvinnor som deltagit i studierna. Antalet kvinnor bekräftar att, oavsett land, ålder eller 

bakgrund, livet förändrades i samband med bröstcancer.  
 

De femton vetenskapliga artiklar som presenterades i resultatet i denna litteraturöversikt var 

samtliga godkända av en etisk kommitté. Vidare krävdes det att författarna förde en 

diskussion om etik i studierna. Detta för att säkerställa att deltagarna har blivit behandlade 

enligt forskningsetiska riktlinjer. Att forska efter etiska riktlinjer innebär till exempel 

samtycke från deltagarna i forskningen, att människan ska respekteras och främjar rättigheter 

och hälsa (World Medical Association, 2017). Författarna har även, vid granskningarna av 

artiklarna, strävat efter att vara objektiva. Detta för att minska risken att egna värderingar har 

spelat in vid utformandet av resultatet.  
 

11 Klinisk betydelse för samhället 
Att diagnostiserats med bröstcancer har visat sig vara traumatiserande och en stor omställning 

för kvinnorna som genomgått bröstcancerbehandling. I majoriteten av studierna framkom det 

att sjukvården inte alltid gav ett tillräckligt stöd i samband med sjukdomen. Författarna anser 

därför att sjuksköterskor och annan vårdpersonal bör ha en större kunskap för att få en bättre 

förståelse för hur biverkningarna och behandlingarna påverkar den individuella kvinnan. 

Varje kvinna är unik och bör få personcentrerad vård för att kunna hantera sjukdomen. För att 

sjuksköterskor ska kunna få en större förståelse för denna patientgrupp krävs det mer 

utbildning och forskning inom området. Om dessa kvinnor inte får rätt stöd kan det leda till 

depression och utanförskap (Hedefalk, 2015). Vilket i sin tur riskerar att leda till att kvinnorna 

inte återhämtar sig efter sjukdomen. Att kvinnorna inte återhämtar sig kan komma att ge fler 

vårddygn och längre sjukskrivning. Detta bekräftar vikten av att sjukvårdspersonal ska kunna 

ge rätt stöd till den unika kvinnan i vårdsituationen (Kang et al. 2017; Reis & Gradim, 2018).  
 

12 Konklusion 
Det fanns många faktorer till att kvinnornas kroppsuppfattning förändrades efter 

bröstcancerbehandling. Behandlingens biverkningar påverkade kvinnorna negativt, både 

fysiskt och psykiskt. Att förlora ett eller båda brösten samt att tappa håret gjorde att den 

kvinnliga identiteten blev lidande. De fysiska förändringarna påverkade den psykiska hälsan 

och kvinnorna riskerade att drabbas av depression och ångest. Biverkningar som vaginal 

torrhet och smärta i underlivet gjorde att de flesta kvinnor fick ett mindre aktivt sexliv. Många 
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upplevde ett missnöje med sin kropp och kände sig mindre attraktiva inför sin partner vilket i 

sin tur ledde till att de valde att ta avstånd från sexuella aktiviteter. Det fanns ett stort behov 

av stöd och information från hälso-och sjukvårdspersonalen angående eventuella biverkningar 

och hur livet i allmänhet kunde bli att påverkas efter att behandlingen hade avslutats. Hälso-

och sjukvårdspersonal bör uppmärksamma riskfaktorer som kan påverka kvinnors 

kroppsuppfattning och därefter ge individanpassad vård och stöd.  
 

13 Förslag till vidare forskning  
Det var få vetenskapliga artiklar från Sverige vilket hade varit relevant eftersom att 

sjukvården skiljer sig åt beroende på land. Detta tyder på att det krävs mer forskning inom 

området i Sverige. Vidare behövs det mer forskning om hur sjuksköterskan kan ge stöd till 

kvinnor som genomgått bröstcancerbehandling. I studierna framkom det att patienterna var 

missnöjda och hade fått för lite stöd från hälso- och sjukvården. Det behövs mer konkreta 

förslag och riktlinjer hur sjuksköterskan men annan vårdpersonal kan stötta kvinnan och 

upptäcka riskfaktorer för depression och ångest.  
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15 Bilagor 
 
Bilaga 1 
Sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa och utvalda artiklar 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Urval 
efter 
lästa 
titlar  

Urval 
efter lästa 
abstrakt  

Antal utvalda artiklar 
till resultat efter 
genomläsning av 
artiklar, n=15 

CINAHL Breast Cancer AND 
Body Image 

338 1 1 1 
 

 CINAHL Breast cancer 
survivours AND Body 
image  

90 7 2 1  
 

PUBMED Breast Cancer AND 
Life Quality OR 
Quality of life AND 
Hair loss  

316 4 2 1 
 

CINAHL Life after breast 
cancer   

768 10 6 1 
 

CINAHL breast cancer AND 
body image AND 
nurs* AND support 

26 7 3 1  

CINAHL Breast cancer AND 
body image AND 
treatment  

259 7 5 2 
 

CINAHL Breast cancer AND 
Body image  

526 16 8 1  

PsykINFO Nurs* AND Breast 
cancer AND Support 
AND body image 

32 25 4 1  

CINAHL  Breast cancer AND 
nursing AND support  

318 15 2 2  
  

CINAHL  Breast cancer AND 
Side Effect AND Skin  

43 7 3 1  
  

PsycINFO nursing AND support 
AND breast neoplasm 
OR breast cancer 
AND body image 

471 12 1 1  

PUBMED  Breast cancer AND 
body image AND 
support  

756 30 4 1 
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PUBMED  Breast cancer 
survivors AND 
support AND body 
image   

132 15 2 1  
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Bilaga 2  
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING-Kvantitativa studier 
	
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
Maxpoäng: 29 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet:  låg medel hög 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg 
& Wengström (2008). 
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Bilaga 3  
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING-Kvalitativa studier 
 
 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
Maxpoäng: 25 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet:  låg medel hög 
 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg 
& Wengström (2008).  
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Bilaga 4 
Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet  

Författare 
År 
Land  

Titel  Syfte  Design  
 
Metod  

Deltagare Resultat  Kvalitetsgrad 

Alonso Reis, A., 
& Gradim, C.  
 
2018  
 
Brasilien  

Alopecia in breast 
cancer  

Betydelsen av alocepi hos 
kvinnor med bröstcancer som 
genomgår kemoterapi  

Kvalitativ 
studie  
  
Intervju 

13 kvinnor  Kvinnorna önskar mer stöttning och 
information från hälso- och sjukvården då 
alopecia kan vara en traumatisk upplevelse 
utan detta.  

Hög 

Barthakur, M., 
Sharma, M., 
Chaturvedi, S., 
& Manjunath, S.  
 
2017 
 
Indien  

Body Image and 
Sexuality in Women 
Survivors of Breast 
Cancer in India: 
Qualitative Findings  

Studien rapporterar om 
kroppsbild och 
sexualitetsrelaterade problem 
efter diagnosen och dess 
behandling i det indiska 
sammanhanget. 

Mixed- 
Method  
 
Intervjuer, 
enkäter 

50 kvinnor 
som 
överlevt 
cancer  

Bröstcanceröverlevande kan uppleva 
förändrad kroppsuppfattning på grund av 
bröstcancer och det sexuella får konsekvenser 
till följd av bröstcancerbehandling. Dock är 
detta svårt att diskutera då det är tabubelagt i 
Indien.  

Medel 

Dawe, D., 
Bennett, L., 
Kearney, A., & 
Westera, D.  
 
2014 
 
Kanada  

Emotional and 
informational needs of 
women experiencing 
outpatient surgery for 
breast cancer  

Kvalitativ studie om informativa 
och känslomässiga behov hos 
kvinnor med bröstcancer  

Kvalitativ 
studie  

19 kvinnor  Kvinnorna var i det stora hela nöjda, däremot 
var det ett missnöje gällande till exempel 
information, uppföljning och en kort vårdtid.  

Hög 
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Kang, D., Choi, E-
K., Kim, I-M, Nam, 
S., Lee, J., Im, Y-
H., Ahn, J., Park, 
Y., & Cho, J. 
 
2017 
 
Korea 

Distress and body image 
due to alterd appearance 
in posttreatment and 
active treatment of breast 
cancer patients and in 
general population 

Syftet med studien var att 
utvärdera långsiktiga 
förändringar i utseende och 
kroppsbild hos patienter som 
genomgått 
bröstcancerbehandling och 
jämföra detta med patienter som 
genomgår behandling.  

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie  
 
Frågeformulär 

138 kvinnor 
som 
genomgår 
behandling 
 
128 kvinnor 
som 
genomgått 
behandling 
 

Patienter som genomgått behandling har 
liknande förändringar gällande bröst, 
alopeci och hudförändringar. Kvinnor 
som är under behandling rapporterar inte 
lika mycket förändringar gällande 
kroppsbilden. Hälso- och 
sjukvårdspersonal bör känna till 
eventuella förändringar som kan ske för 
att kunna ge bättre information och stöd.  

Hög 

Karabulut, N., & 
Erci, B.  
 
2009 
 
Turkiet 

Sexual Desire and 
Satisfaction in Sexual 
Life Affecting Factors in 
Breast Cancer Survivors 
After Mastectomy 

Syftet med studien var att 
undersöka påverkan av 
behandling och personlighet i 
förhållande till behovet av stöd 
gällande femininitet, kroppsbild, 
sexuell önskan och sexuell 
tillfredsställelse  

Kvantitativ 
studie  
 

Frågeformulär 

123 kvinnor Kvinnorna ansåg att stöd var nödvändigt 
gällande kroppsbilden och sin femininitet.  

Medel 

Kim, K., Chung, H., 
Lee, S., & 
Namkoong, K.  
 
2011  
 
Korea 

Body image, sexual 
function and depression 
in Korean patients with 
breast cancer: 
Modification by 5-HTT 
polymorphism 

Syftet med Studien var att 
klargöra hur psykosociala 
faktorer (kroppsuppfattning, 
sexualitet och sociala relationer) 
och genetiska faktorer påverkar 
depression  

Kvantitativ 
 
Enkäter  

186 kvinnor  Resultatet visade att Psykosociala faktorer 
kan påverka mottagligheten för 
depression hos kvinnor som 
diagnostiseras med bröstcancer. De 
genetiska faktorerna påverkar 
svårighetsgraden av depressionen. 
Patienter med bröstcancer visade låg 
självkänsla, negativ kroppsuppfattning, 
relationsproblem och sänkt livskvalitet.    

Hög 

Lambadiari, M., 
Lykeridou, A., Ilias, 
I., & Deltsidou, A.  
 
2017  
 
Grekland  

General health condition 
of young women with 
breast cancer depending 
on surgical and adjuvant 
treatment.  

Syftet med studien var att 
jämföra bedömningen av 
livskvalitet, kroppsuppfattning, 
sexuella aktiviteten och den 
allmänna hälsotillstånden hos 
kvinnor med bröstcancer.  

Kvantitativ 
 
Enkäter  

125 
kvinnor.  

Studien visar att kvinnor, oavsett om de 
har genomgått mastektomi och gjort 
bröstrekonstruktion eller inte, uppvisar en 
signifikant psykosexuell nedgång och får 
en negativ kroppsuppfattning. Kvinnornas 
allmänna hälsotillstånd är sämre än 
kvinnor i samma ålder som är friska.  

Hög  
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McClelland, S.  
 
2016 
 
USA 

“I wish I´d known”: 
patients´ 
suggestions for 
supporting sexual quality 
of life after diagnosis 
with metasatic breast 
cancer  

Kartlägga vad patienter som 
genomgått 
bröstcancerbehandling önskat att 
de fått veta innan 
behandlingarna.  

Mixed- 
Method 
 

Intervjuer, 
enkäter 

32 kvinnor 
deltog i 
studien 

De sexuella förändringarna är det som är 
den mest långvariga effekten av 
bröstcancerbehandlingar. Interaktion med 
olika professioner är en viktig aspekt för 
deltagarna.  

Medel- 
hög 

Morais, F., Freitas-
Junior, R., Rahal, 
R., & Gonzagam C. 
 
2016 
 
Brasilien 

Sociodemographic and 
clinical factors affecting 
body image, sexual 
function and sexual 
satisfaction in women 
with breast cancer 

Utvärdera effekten av 
sociodemografiska och kliniska 
faktorer på kroppsbilden, 
sexuella funktionen och sexuell 
tillfredsställning hos kvinnor 
som gemgått 
bröstcancerbehandling.  

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie 
 
Enkäter 

77 kvinnor  Den sexuella funktionen och 
tillfredsställelsen var mer påverkad hos 
kvinnorna än kroppsbilden. Det framkom 
inget samband mellan kroppsbild och 
sexuell prestation. Kvinnor med högre 
utbildning hade en positiv påverkan på 
sexuella funktionen.  

Hög 

Rosenberg, S., 
Tamimi, R., Gelber, 
S., Ruddy, K., 
Kereakoglow, S., 
Borges, V., Come, 
S.,Schapira, L., 
Winer, E., & 
Partridge, A.  
 
2012  
 
USA 

Body image in recently 
diagnosed young women 
with early breast cancer  

Syftet med studien var att 
bedöma problem med 
kroppuppfattningen hos unga 
kvinnor, till följd av en 
bröstcancerdiagnos  

Kvantitativ  
 
Enkäter  

419 kvinnor Studien belyser vikten av att inkludera 
livskvalitet och förändrad kroppsbild hos 
yngre kvinnor med en bröstcancerdiagnos 
under den tidiga behandlingsfasen 

Medel 

 
  



 

 4 

 

Schmid-Büchi, S., 
Halfens J.G, R., Müller, 
M., Dassen, T., & 
Borne, B. 
 
2012 
 
Schweiz  

Factors associated 
with supportive 
care needs of 
patients under 
treatment for 
breast cancer 

Få en insikt i hur patienter som 
cancerbehandlas symtom ser ut och 
vad för behov som behövs. 

Kvantitativ 
tvärsnittstudie  
 
Frågeformulär 
och 
mätinstrument 

175 
kvinnor 

Den största andelen deltagare behövde stöd. 
Detta relaterat till behandlingssymtom och 
psykosociala förändringar, t.ex förändrad 
kroppsuppfattning 

Hög 

Sjövall, K., & 
Strömbeck, G., 
Löfgren, A., Bendahl, 
P-O., & Gunnars, B.  
 
2009 
 
Sverige 

Adjuvant 
radiotherapy of 
women with breast 
cancer – 
information, 
support and sice-
effects 

Syftet med studien var att undersöka 
förekomsten av biverkningar hos 
kvinnor postoperativt efter en 
bröstcancerdiagnos. Samt att 
undersöka erfarenheter av given 
information och behov av stöd 
relaterat till biverkningarna.  

Kvantitativ 193 
kvinnor 

Resultatet visar att fatigue är den vanligaste 
biverkningen. Därefter var hudförändringar, 
smärta och sömnproblem de vanligaste 
biverkningarna. Onkologisjuksköterskan 
måste från dag ett av strålbehandlingen 
förebygga och behandla eventuella 
biverkningar som kan komma att uppstå.  

Medel 

Spatuzzi, R., Vespa, A., 
Lorenzi, P., Miccinesi, 
G., Ricciuti, M., 
Cifarelli, W., Susi, M, 
Fabrizo, T., Ferrari, M., 
Ottaviani, M., Giulietti, 
M., Merico, F., & 
Aieta, M.  
 
2016  
 
Italien  

Evaluation of 
social support, 
quality of life, and 
body image 
women with breast 
cancer 

Syftet med studien var att jämföra 
livskvaliteten, kroppsbilden och 
socialt stöd hos kvinnor med 
bröstcancer 

Kvantitativ  198 
kvinnor  

Resultatet av studien belyser vikten av att 
kvinnorna som genomgår behandling mot 
bröstcancer behöver socialt stöd, både från 
anhöriga och sjukvårdspersonal.   

Hög 
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Villar, R., 
Fernández, S., 
Garea, C., 
Pillado, T., 
Barreiro, V., & 
Martin, C.  
  
2017 
  
Spanien 

Quality of life and 
anxiety in women 
with breast cancer 
before and after 
treatment 

Att fastställa livskvaliteten och 
ångest hos patienter med 
bröstcancer och de förändringar de 
upplever efter behandling    

Kvalitativ 
observationsstudie 

339 
kvinnor 

Före behandlingen tyckte kvinnorna att 
kroppsuppfattningen var okej, även den psykiska 
hälsan. Det jobba var framtidsaspekten och den 
sexuella aktiviteten. Efter att behandlingen var 
avslutad tyckte de flesta kvinnorna att 
kroppsuppfattningen hade ändrats till det 
negativa, även den psykiska aspekten. 
Framtidssynen var däremot bättre. 

Hög 

Özalp, E., 
Karshoglu, E., 
Aydemir, Ö., 
Soygür, H., 
Erkek, B., Peker, 
S., & Kaymak, S.  
 
2015 
 
Turkiet   

Validating the 
Sexual adjustment 
and body image 
scale (SABIS) 
with breast cancer 
patient 

Syftet med studien var att utveckla 
och validera den sexuella 
anpassningen och 
kroppsbildsskalan. En 
självrapporterad mätning av 
kroppsbild och sexuell anpassning 
hos turkiska patienter med 
bröstcancer.   

Kvantitativ 169 
deltagare  
slutförde 
studien 

Använda mätintrstrument är trovärdigt och 
användbart. Det krävs mer forskning inom 
området, och då kan SABIS användas 
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