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Sammanfattning  

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva de bröstcancerdrabbade 

kvinnornas upplevelser efter radikal mastektomi och deras behov av stöd efter operationen. 

Studien baserades på 20 vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Urvalet av artiklar genomfördes genom att använda Högskolan Dalarnas databaser där olika 

sökord kombinerades. Även manuell sökning genomfördes. Granskningen av artiklarna 

utfördes med hjälp av en modifierad granskningsmall. Resultatet visade att en mängd olika 

reaktioner uppstod efter operationen. Kvinnorna upplevde en negativ bild av sig själva vilket 

medförde att de inte accepterade sin nya kropp och identitet. Det var även vanligt att de 

bröstcanceropererade isolerade sig från omgivningen och skylde sin bröstförlust inför andra.  

Kvinnors bröst var ofta förknippat med sexualitet och när de miste sitt bröst efter 

mastektomin påverkade det även relationen till partnern. Efter operationen var de 

bröstcancerdrabbade i stort behov av stöd. Det sociala och emotionella stödet innebar för 

kvinnorna att de hade någon som lyssnade och stöttade dem. Genom att erbjuda dem 

informativt stöd upplevde de en större trygghet inför framtiden. Även det praktiska stödet var 

betydelsefullt för kvinnorna då de fick hjälp av familj och vänner med olika göromål.  
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Introduktion  

Årligen rapporteras ca 6300 nya fall av bröstcancer i Sverige och ungefär var tionde kvinna 

kommer någon gång i sitt liv att drabbas av bröstcancer (cancer mammae). Kvinnor över 60 år 

är den grupp som oftast drabbas och endast fem procent av alla nya fall drabbar kvinnor under 

40 år. Bröstcancer kan även angripa män men det är ovanligt. I Sverige är bröstcancer hos 

kvinnor den vanligaste cancersjukdomen och varje år dör ungefär 1500 kvinnor i sjukdomen 

(Almås, 2002). Enligt Socialstyrelsen (2003) insjuknar många i bröstcancer men dödligheten 

har minskat under de senaste tio åren. Detta kan bero på att diagnostiken och 

behandlingsmetoderna har blivit bättre. Det framkom även i Socialstyrelsens rapport att 

bröstcancer är vanligast i Nordamerika, Europa, Australien och södra delen i Sydamerika. 

Sjukdomen är ovanlig i Asien och Afrika men ökar i Japan. Dessa geografiska skillnader kan 

bero på genetiska faktorer och livsstil.  

 

Anatomi 

Kvinnans bröst består av många mjölkkörtlar där modersmjölken bildas. Varje mjölkkörtel 

har en egen gång som mynnar ut i bröstvårtan. Resten av bröstet består av fett och bindväv. 

Tillväxten av bröstkörtlarna styrs av östrogen (kvinnligt könshormon) och är en riskfaktor för 

uppkomsten av cancersjukdomen (Jeppsson, Naredi, Peterson & Risberg, 2005). När cancer 

uppkommer innebär det att cellerna inte följer sin normala struktur utan växer okontrollerat. 

Detta leder till att en tumör uppstår i bröstet och oftast i mjölkgångarna, men den kan även 

bildas i mjölkkörtlarna (Ericson & Ericson, 2002).  

 

Etiologi 

Orsaken till bröstcancer är ännu inte känd. De riskfaktorer som kan påverka uppkomsten av 

sjukdomen kan vara tidig menstruation, användning av p-piller i unga år, sent klimakterium, 

barnlöshet, mammor som inte ammar sina barn och östrogenbehandling. Av alla de som 

drabbas av bröstcancer beror cirka fem procent av fallen på ärftlighet. Dessa kvinnor drabbas 

oftast redan i unga år och vanligtvis angrips båda brösten (Järhult & Offenbartl, 1997). Enligt 

en studie av Arman, Rehnsfeldt, Carlsson och Hamrin (2001) tillfrågades kvinnor med 

diagnosen bröstcancer vad de ansåg vara orsaken till sjukdomen. De trodde bland annat att 

traumatiska händelser tidigare i livet, sorg, stress, kost och ärftlighet var upphovet till 

sjukdomen.  
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Patofysiologi 

Bröstcancer delas in i olika stadier. På stadium 0 växer cancern enbart i bröstet och tumörer i 

detta stadium sprider sig inte till kroppens olika organ. På stadium 1 är tumören mindre än två 

centimeter i diameter och har inte heller förmågan att sprida sig i kroppen och bilda 

metastaser (dottersvulster, nya tumörer). När tumören är två till fem centimeter befinner sig 

cancern i stadium 2 och kan spridas till lymfkörtlarna. I stadium 3 är tumören spridd lokalt i 

bröstet, exempelvis till huden eller bröstkorgsväggen. Med stadium 4 menas att cancern har 

spridit sig och bildat metastaser i andra delar av kroppen som exempelvis skelett, lungor, 

lever eller hjärnan (Cancerfonden, 2006, Järhult & Offenbartl, 1997). 

 

Symtom 

Det vanligaste symtomet på bröstcancer är en knöl i bröstet som känns hård och öm. Bröstets 

storlek förändras och en obehaglig stickkänsla uppstår. Andra symtom som kan vara tecken 

på bröstcancer är knölar i armhålan och sår som inte läker på bröstet. Bröstvårtan kan dras in 

och blod eller vätska kan komma från bröstvårtan. Andra tecken på bröstcancer kan vara att 

huden på bröstet blir rött och svullett samt får förstorade porer, så kallad apelsinhud (Almås, 

2002). 

 

Diagnos 

Diagnosen bröstcancer ställs genom undersökning av bröstet (palpation), bröströntgen 

(mammografi), cellprov (finnålsbiopsi) och ultraljud. Målet med mammografin är att 

upptäcka bröstcancer i tidigt stadium så att dödligheten minskar bland kvinnor. Prognosen för 

bröstcancer är oftast god och ju tidigare den upptäcks desto bättre (Almås, 2002). I Dalarna 

erbjuds alla kvinnor mellan 40-70 år en mammografiundersökning var 20-24 månad 

(ltdalarna, 2006). En studie visade (Nekhlyudov, Ross-Degnan & Fletcher, 2003) att 

inställningen till mammografi var positiv bland kvinnorna. De ansåg det vara viktigt att 

genomgå en bröströntgen för att tidigt kunna upptäcka bröstcancer. 

 

Upplevelser i samband med diagnosen 

Olika studier har visat att kvinnor som fick diagnosen bröstcancer upplevde att beskedet kom 

oväntat och detta skapade stor oro samt skräck. Det framkom även att kvinnorna upplevde 

panik i samband med diagnosbeskedet. När kvinnorna fick beskedet förknippade de cancern 
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direkt med döden. Döden tog framtidens plats och diagnosen upplevdes som en dödsdom 

(Saares & Suominen, 2005; Coward & Kahn, 2004). Ett bröstcancerbesked kom ofta som en 

chock vilket innebar att de drabbade gick igenom fyra olika faser. Ordningen på de olika 

faserna var individuella och kunde variera (Cullberg Weston, 2001). I chockfasen kunde de ha 

svårt att uppfatta verkligheten som den var och hade svårt att ta till sig informationen. När 

chocken började gå över och kvinnorna befann sig i reaktionsfasen kunde de uppleva rädsla, 

ångest och ilska. Kvinnorna i denna fas ville oftast ha saklig information om behandlingen för 

att känna sig lugna och samlade. I bearbetningsfasen började de att bearbeta och förstå 

sjukdomen genom att läsa litteratur, prata med närstående och vänner. Den sista fasen kallas 

nyorienteringsfasen vilket innebar att kvinnorna började acceptera sin sjukdom samt sitt sätt 

att leva och var beredda att återgå till vardagslivet igen (Strang, 2004).  

 

Behandling 

Den vanligaste behandlingen mot bröstcancer är operation. Upptäcks cancern i tidigt stadium 

opereras endast tumören bort (sektorresektion). Om tumören påträffas i ett senare stadium kan 

det bli nödvändigt att operera bort hela bröstet och även lymfkörtlarna i armhålan (radikal 

mastektomi). Efter operationen ges strålbehandling i syfte att döda cancerceller som kan 

finnas kvar och därmed förhindra återfall (recidiv). Även cytostatika och hormonbehandling 

erbjuds efter operationen i samma syfte som strålbehandling (Ringborg, Henriksson & 

Friberg, 1997).  

 

Stöd 

Stöd består av många olika former och områden och kan ges av anhöriga, sjukvårdspersonal, 

kollegor eller familj. Stödet kan ges i form av fysiskt, känslomässigt eller praktiskt stöd där 

både den psykiska och fysiska hälsan påverkas positivt (Hale, Hannum & Espelage, 2005). 

Känslomässigt stöd innebär att två eller fler individer kommunicerar med varandra på ett 

känslomässigt plan. Oftast handlar det om att en patient har hamnat i kris och är i stort behov 

av sjukvårdspersonalens eller familjens närvaro. Patienten kan under dessa samtal få prata om 

sina problem och bli förstådd. Även praktiskt stöd från omgivningen är betydande då den 

fysiska förmågan tillfälligt är nedsatt. Informativt stöd innefattar att en kompetent person ger 

information till patienten om vilka möjligheter som finns för att förbättra livssituationen. 
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Informationen ska leda patienten till förbättring och ökat välmående (Faulkner & Davies, 

2005). 

 

Sjuksköterskans ansvarsområden  

Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska koder har sjuksköterskan fyra 

grundläggande ansvarsområden; ”Att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa 

och lindra lidande”. Sjuksköterskan ska ge vård till den enskilde och dess närstående samt 

samarbeta med övrig vårdpersonal. Det är betydelsefullt att sjuksköterskan anpassar sig efter 

patienten och ger den omvårdnad individen behöver i förhållande till sin sjukdomsbild. En av 

sjuksköterskans viktigaste uppgifter är att ge information och stöd till patienten. 

Informationen måste vara tydlig och tillräcklig så att patienten kan ge sitt godkännande till 

behandling och vård (ICN). 

 

Symbol för kvinnligheten 

Kvinnobröstet är en symbol för kvinnligheten och i den västerländska kulturen ses brösten 

som en viktig del av kvinnans sexuella identitet och mammaroll. Alla kvinnor som genomgår 

en bröstoperation har rätt till en bröstprotes eller att få genomgå en bröstrekonstruktion 

(plastikkirurgi). Rekonstruktion av bröstet är kostnadsfritt för kvinnor i Sverige (Almås, 

2002).  

 

Problemformulering   

Eftersom bröstcancer är vanligt bland kvinnor i Sverige kommer sannolikt sjuksköterskan och 

all övrig vårdpersonal att någon gång träffa på kvinnor med bröstcancer. Därför är det 

betydelsefullt att fördjupa sig inom detta område för att kunna förstå och stötta kvinnorna på 

bästa sätt.  
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Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelser efter 

radikal mastektomi samt vilket stöd kvinnorna var i behov av efter operationen.  

 
Frågeställningar 

- Hur upplevde de bröstcancerdrabbade kvinnorna att förlora ett bröst efter 

radikal mastektomi?  

- Vilket stöd var de drabbade kvinnorna i behov av efter radikal 

mastektomi? 

 
Metod  

 
Design  

Denna studie var en systematisk litteraturstudie. 

 

Urval av litteratur 

Till denna systematiska litteraturstudie användes litteratur från biblioteket på Högskolan 

Dalarna och vetenskapliga artiklar inom ämnet.  De databaser som användes var Elin och 

Blackwell Synergy. Det har även utförts manuell sökning inom engelska 

omvårdnadstidsskrifter. Den manuella sökstrategin innebar att artiklarnas referenslistor 

granskades för att hitta användbara originalkällor. De sökord som användes i databaserna var: 

Breast cancer, experiences, surgery, support, women, body image, feelings, mastectomy, 

information, needs, informational support, practical support, emotional support, sexuality. 

Dessa sökord kombinerades för att begränsa antalet träffar.  

 

Inklusionskriterierna för denna systematiska litteraturstudie var artiklar som beskrev hur 

kvinnorna upplevde att förlora ett bröst efter mastektomi och vilket stöd dessa kvinnor var i 

behov av efter operationen. Artiklarna som användes i denna litteraturstudie hade genomgått 

etisk prövning och godkänts. De utvalda artiklarna skulle enligt granskningsmallen vara av 

god kvalitet eller medelkvalitet. Endast de artiklar som var skrivna på engelska användes. 

Både kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar söktes för att få en bredare 

beskrivning av ämnet. Av de 20 studierna som kom att ingå i den systematiska 
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litteraturstudien hade sex artiklar kvantitativ ansats medan 14 artiklar var kvalitativa.  För att 

få relevant och aktuell information exkluderades de artiklar som var publicerade innan år 

1997. Även litteraturstudier uteslöts ur studien.  

 

När en artikel hittades som passade till litteraturstudiens syfte skulle sökorden finnas i titeln 

på artikeln, sedan granskades abstraktet, se tabell 1. Studiernas syfte och frågeställningar 

lästes och bedömdes om de stämde överens med syftet till denna systematiska litteraturstudie. 

Artikelns resultat lästes och därefter bestämdes om artikeln var användbar. Genom att 

använda de olika sökmetoderna hittades 18 vetenskapliga artiklar och alla skrevs ut i fulltext. 

Den manuella sökningen resulterade i två vetenskapliga artiklar. 

 

Tabell 1. Presentation av artikelsökning.  

 
Databas 
 

Sökord Antal  
Träffar 

Första 
urval 

Antal 
valda 

Elin  Breast cancer 
and experiences 
and mastectomy  

97 3 3 

Elin Breast cancer 
and body image 

98 2 2 

Blackwell 
synergy  

Breast cancer 
and surgery and 
experiences and 
sexuality and 
body image and 
women 

447 10 6 

Blackwell 
synergy 

Breast cancer 
and emotional 
support and 
needs and 
informational 
support and  
practical 
support and 
mastectomy 

198 6 4 

Blackwell 
synergy 

Breast cancer 
and experiences 
and women and 
surgery and 
needs and 
emotional 
support and 
informational 
support and 
feelings 

517 5 3 

    Sammanlagt: 18 
artiklar 
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Tabell 2. Presentation av manuell sökning. 
 
 
Författarens namn Tidsskrift Artikelns namn 
Holtzmann, J., & Timm, H. 
(2005). 

European Journal of Cancer 

Care, 14, 310-318. 

 

The experiences of and the 
nursing care for breast cancer 
patients undergoing 
immediate breast 
reconstruction 

Lugton, J. (1997). Journal of Advanced 

Nursing, 25, 1184-1191. 

 

The nature of social support 
as experienced by women 
treated for breast cancer 

 
 
Datainsamlingsmetod 

För att granska de kvalitativa och de kvantitativa studierna samt bedöma dess kvalitet 

användes Högskolan Dalarnas granskningsmall enligt 2007 års studiehandledning för C-

uppsats. Mallen var en modifierad form efter Willman & Stoltz (2002) och Forsberg & 

Wengström (2003).  De två olika granskningsmallarna bestod av ett visst antal frågor som 

besvarades med ”ja” eller ”nej”. Artiklarna poängsattes och kategoriserades i ”låg, medel eller 

hög” kvalitet. I den kvantitativa granskningsmallen för kvalitetsbedömningen var max 

poängen 29 och detta innebar att; låg kvalitet hade 0-16 poäng, medel kvalitet 17-23  poäng 

(60 procent) och hög kvalitet 24-29 poäng (80 procent). I den kvalitativa granskningsmallen 

(maxpoäng 25) innebar; låg kvalitet 0-14 poäng, medel kvalitet 15-19 poäng (60 procent) och 

hög kvalitet 20-25 poäng (80 procent). Var artikeln av medel eller hög kvalitet kunde den 

sedan användas för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Resultatet av 

artikelgranskningen presenteras i tabell 4 och beskriver artikelns författare, nationalitet, 

design, urval, metod, analys och dess kvalitet.  

 

Analys  

För att få en djupare förståelse för innehållet och få en känsla av helhet lästes de utvalda 

artiklarna ett flertal gånger. Detta utfördes först var för sig och sedan gemensamt. Syftet med 

detta var att inte gå miste om viktig information och för att se om studierna uppfattats på 

samma sätt. Därefter översattes artiklarnas resultat från engelska till svenska. Materialet 

delades in efter litteraturstudiens syfte och uppsatsförfattarna valde tillsammans ut de 

meningar som besvarade studiens frågeställningar. Det innehåll som bearbetades fram utifrån 
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studiernas resultat kategoriserades sedan till olika underrubriker. De olika kategorierna 

presenteras i tabell 3 nedan. 

 

Tabell 3. Översikt över kategorier  

Huvudrubrik   Underrubrik  

 

Kvinnors upplevelser av att förlora   Att inte känna sig hel                                        

ett bröst efter radikal mastektomi                           Att inte acceptera sin kropp 

                                                                                                        Att känna sig okvinnlig 

                                                                                                        Att känna förändrad sexualitet   

 

Kvinnors behov av stöd efter radikal                                              Socialt och emotionellt stöd 

mastektomi                                                                                      Informativt stöd 

                                                                                                         Praktiskt  stöd                                                                                 

 

 
Etisk granskning 

Uppsatsförfattarna hade som avsikt att förhålla sig objektiva till vald litteratur. Artiklarna som 

studien bygger på har godkänts av en etisk kommitté. Citat som används i studien framgår 

tydligt med citationstecken, originalspråk och referens med sidangivelse.  
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Resultat 

Analysen av de vetenskapliga artiklarna resulterade i sju olika underrubriker som utifrån 

studiens frågeställningar presenteras i tur och ordning efter tabell 4. För att styrka det 

framkomna resultatet används tillhörande citat. De vetenskapliga artiklar som ligger till grund 

för denna litteraturstudie presenteras nedan. 

 
Tabell 4.  Sammanställning av de artiklar som ligger till grund för resultatet 
 
Författare (år) Nationalitet Design Urvalets 

storlek 
Metod/analys Kvalitet 

Ashing, K.T., 
Padilla, G., 
Tejero, J., 
Kagawa-Singer, 
M. (2003). 

USA Kvalitativ 
Komparativ  

n=34  
31-65 år 

Semistrukturerad 
intervju med öppna 
frågor i två 
fokusgrupper 
 
Transkriberats 
ordagrant, jämförts 
samt översatts till 
engelska.   

■ Hög 
□ Medel 
□ Låg  
  

Engel, J., Kerr, J., 
Schlesinger-Raab, 
A., Sauer, H., & 
Hölzel, D. (2004). 

Tyskland Kvantitativ  
prospektiv  

n=990 
27-91 år 

Frågeformulär, 
EORTC QLQ-C301 
och patientjournaler. 
 
SPSS2

Chi-square test 
Friedmann test 
Mann-Whitney U 
Kruskal-Wallis test. 

■ Hög 
□ Medel 
□ Låg  
 
 
 
 
 
 

Graydon, J., 
Galloway, S., 
Palmer-Wickham, 
S., Harrison, D., 
Rich-van der Bij, 
L., West, P., 
Burlein-Hall, S., 
& Evans-Boyden, 
B. (1997).  

Kanada Kvantitativ n= 70 
21-91 år 

Frågeformulär. 
 
TINQ-BC3. 

□ Hög 
■ Medel 
□ Låg  
 
 
 
 
 
 

Holtzmann, J.S., 
& Timm, H. 
(2005). 

Danmark Kvalitativ. 
Triangulation 
med prospektiv 
och deskriptiv 
ansats 

n= 9 
36-59 år 

Intervju, 
frågeformulär, 
inspelningar 
 
Giorgis psychological 
phenomenological 
method. 

□ Hög 
■ Medel 
□ Låg  
 

Lackey, N., Gates, 
M.F., & Brown, 
G. (2001). 

USA Kvalitativ 
fenomenologisk 

n=13 
30-70 år 

Intervjuer. 
 
Transkriberades 
ordagrant enligt  
Colaizzi´s metod. 

■ Hög 
□ Medel 
□ Låg  
 

                                                 
1 European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Core Questionnaire 
2 Statistical Package for the Social Sciences 
3 Toronto Informational Needs Questionnaire 
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Tabell 3. Fortsättning 

Författare (år) Nationalitet Design Urvalets 
storlek 

Metod/analys Kvalitet 

Landmark, B.T., 
Strandmark, M., 
& Wahl, A. 
(2002). 

Norge Kvalitativ n=10 
39-69 år 

Djupintervjuer. 
 
Grounded theory. 

■ Hög 
□ Medel 
□ Låg  
 

Landmark, B.T., 
& Wahl, A. 
(2002). 

Norge Kvalitativ n=10 
39-69 år 

Djupintervjuer med 
öppna frågor.  
 
Grounded Theory. 

■ Hög 
□ Medel 
□ Låg  
 

Lindop, E., & 
Cannon, S. 
(2001b). 

England Kvantitativ  n= 971 
36-69 år 

Enkät utformad utifrån 
tidigare 
djupintervjuer. 
 
 
QSR*NUDIST4. 

■ Hög 
□ Medel 
□ Låg 
 
 
 

Lindop, E., & 
Cannon, S. 
(2001a). 

England Kvalitativ n=12 
26-58 år 

Strukturerad 
djupintervju.  
 
QSR*NUDIST. 

■ Hög 
□ Medel 
□ Låg  
 

Lloyd, S.M., 
Watson, M., 
Oaker, G., Sacks, 
N., Querci Della 
Rovere, U., & 
Gui, G. (2000). 

England  Kvalitativ n=10  
31-51 år 

Individuell 
semistrukturerad 
intervju med öppna 
frågor.  
 
Grounded Theory.  

□ Hög 
■ Medel 
□ Låg  
 

Lugton, J. (1997). Skottland Kvalitativ n=29 
 

Intervju med öppna 
frågor. 
 
Grounded Theory. 

□ Hög 
■ Medel 
□ Låg  
  

McPhail, G., & 
Wilson, S. (2000). 

England Kvantitativ, 
deskriptiv 
undersöknings- 
metod. 

n=76 
50-70 år 

Enkät. □ Hög 
■ Medel 
□ Låg  
 

Nissen, M.J., 
Swenson, K.K., & 
Kind, E.A. (2002). 

USA Kvalitativ 
deskriptiv 
studie.  

n=17 
40-65 år 

Halvstrukturerade 
intervjuer i 
fokusgrupp. 
Diskussion kring fyra 
ämnen under två 
tillfällen. 
 
Transkriberades 
ordagrant och 
kategoriserades.  

■ Hög 
□ Medel 
□ Låg  

Pennery, E., & 
Mallet, J.  
(2000). 

England  Kvalitativ 
deskriptiv 
studie 

n=24 
33-78 år 

Semistrukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor. 
 
Induktiv analys. 
 
 
 
 

□ Hög 
■ Medel 
□ Låg  
 
 
 
 

                                                 
4 Software package Qualitative Solutions and Research, Nonnumerical Data Indexing, Searching and Theoizing 
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Tabell 3. Fortsättning 

Författare (år) Nationalitet Design Urvalets 
storlek 

Metod/analys Kvalitet 

Raupach, J.C.A.,  
& Hiller, J.E. 
(2002). 

Australien Kvantitativ 
deskriptiv  
studie 

n=217 
(266) 
24-90 år 

Frågeformulär med 
140 stycken slutna och 
åtta öppna frågor. 
 
Stata release 5 and 6. 
Chi 2 test. 

■ Hög 
□ Medel 
□ Låg  
 

Speer, J.J., 
Hillenberg, B., 
Sugrue, D.P., 
Blacker, C., 
Kresge, C.L., 
Decker, V.B., 
Zakalik, D., & 
Decker, D.A. 
(2005). 

USA Kvantitativ n=55 
41-69 år. 

Demografiskt 
frågeformulär. 
 
 
HDI-R5

BIS6

FSFI7

MSI-R8

□ Hög 
■ Medel 
□ Låg  
 

Takahashi, M., & 
Kai, I. (2005). 

Japan Kvalitativ 
deskriptiv 
design 

n=21  
28-54 år 

Individuella 
semistrukturerade 
intervjuer. 
Förutbestämda ämnen, 
men ej skrivna frågor.  
 
Grounded Theory. 

□ Hög 
■ Medel 
□ Låg  
 
 

Thewes, B., 
Butow, P., Girgis, 
A., & 
Pendelebury, S. 
(2004). 

Australien Kvalitativ n=18 
18 år och 
äldre. 

Semistrukturerade 
telefon intervjuer. 
 
QSR Nudist. 

■ Hög 
□ Medel 
□ Låg  
 

Thomas-
MacLean, R. 
(2005). 

Kanada Kvalitativ 
innehållsanalys 
med 
fenomenologisk 
och feministisk 
inriktning 

n= 12 
42-77 år 

Intervju under två 
tillfällen, öppna 
frågor.  
 
 
 
 

□ Hög 
■ Medel 
□ Låg  

Wilmoth, M.C & 
Sanders, L.D 
(2001). 

USA Kvalitativ 
deskriptiv  

n=24 
30-75 år 

Intervju med  
fokusgrupper 
 
Transkriberats och 
kategoriserades i olika 
subtema.  

□ Hög 
■ Medel 
□ Låg  
 

 

 
 
 

 

                                                 
5  Hamilton Depression Inventory- Revised  
6  Body Image Scale 
7  Female Sexual Functioning index 
8  Marital Satisfaction Inventory  
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Kvinnors upplevelser av att förlora ett bröst efter radikal mastektomi 

 
Att inte känna sig hel 

Förlusten av bröstet kunde leda till en mängd olika reaktioner som alla påverkade kvinnornas 

kroppsuppfattning och identitet. Efter att de bröstcancerdrabbade hade genomgått radikal 

mastektomi upplevde de stor kroppsförlust. De kände sig inte längre hela och tyckte att en 

stor del av deras liv hade begränsats efter operationen. Många av de bröstcanceropererade 

upplevde också att deras kropp blev förändrad och detta orsakade lidande hos de drabbade. 

(Lindop & Cannon, 2001a; Lloyd, Watson, Oaker, Sacks, Querci Della Rovere, & Gui, 2000; 

Engel, Kerr, Schlesinger-Raab, Sauer & Hölzel, 2004; Lackey, Gates & Brown, 2001).  

 

När bröstet tagits bort upplevde de bröstcancerdrabbade att de hade tappat känseln och fick en 

obehaglig domningskänsla i det område där bröstet befunnit sig tidigare. Detta medförde att 

de drabbade kände denna del som förlorad. Mastektomin innebar inte bara en förlust av 

bröstet utan även av bröstvårtan som var en viktig del av kvinnans identitet. Om de rörde vid 

det opererade området kändes det som om bröstvårtan fortfarande fanns kvar. Trots denna 

förnimmelse kände kvinnorna ingen kroppslig helhet. I studien framkom det även att 

deltagarna behövde tid för att vänja sig vid att bröstet var borta och detta tog många gånger 

flera år (Thomas-MacLean, 2005). En annan undersökning av Ashing, Padilla, Tejero och 

Kagawa-Singer (2003) visade att de bröstcancerdrabbade inte förstod bröstens betydelse 

förrän de genomgått radikal mastektomi. De upptäckte att brösten inte enbart gav ett kvinnligt 

utseende utan även skänkte dem styrka och en känsla av helhet samt normalitet.  

 

”My body is not the same. Like something’s vacant, gone. You’re not your normal self, like 

you lost something. Even when I’m used to it, you still feel the loss. ” 

                                         (Ashing et al., 2003, s. 50) 
 

Att inte acceptera sin kropp 

Efter radikal mastektomi kunde kvinnorna uppleva en negativ bild av sig själva vilket ledde 

till att de inte accepterade eller tolererade sin nya kropp och identitet. Många kände även ett 

stort behov av att kamouflera sin bröstförlust genom att skyla området med sjalar. För att 

undvika att prata om operationen och allt runt omkring sjukdomen valde vissa av de 

bröstcanceropererade till och med att isolera sig från omgivningen (Landmark & Wahl, 2002; 
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Engel et al., 2004). Kvinnor som genomgått radikal mastektomi upplevde känslor av 

otillräcklighet och bristande självförtroende. Det framkom även att de bröstcanceropererade 

kände sig olyckliga och deprimerade över sin situation. De beskrev att ärret ständigt påminde 

dem om vad de hade gått igenom och detta medförde att kvinnorna hade svårare att acceptera 

sin kropp (Ashing et al., 2003).  

 

Studien utförd av Ashing et al. (2003) visade att många kvinnor upplevde att ärret såg värre ut 

än vad de förväntat sig. För att undvika att se på sin kropp valde därför många att byta om i 

mörkret. De beskrev också att de skämdes över sitt nya utseende och sina deformerade 

kroppar. Detta medförde att de skyndade sig att byta om efter duschen så att ingen skulle 

komma in och se dem nakna. Även speglar i badrummet orsakade en negativ känsla hos de 

bröstcanceropererade då de blev påminda om bröstförlusten. I Takahashi och Kais 

undersökning (2005) framkom det att de flesta bröstcancerdrabbade som hade partner inte 

ville visa sig utan kläder eftersom de upplevde sin kropp som fördärvad. Flera av kvinnorna 

ville inte heller visa sitt ärr för barnen och många valde att inte berätta något om mastektomin 

för sina vänner och släktingar. Anledningen till detta var att de var rädda för den negativa 

reaktionen som kunde uppstå. För att lära sig acceptera sin kropp valde vissa kvinnor att varje 

dag se på sitt operationsärr vilket resulterade till att de började hantera sin situation bättre.  

 

”You are caught. When you don’t like and can’t stand yourself, you can’t imagine that others 

can stand you either. I feel rotten.”                                                      

              (Landmark & Wahl, 2002, s. 116)  

Att känna sig okvinnlig 

Före den radikala mastektomin var många av kvinnorna stolta över formen och storleken på 

sina bröst. De tyckte att brösten gjorde dem mer sexuellt attraktiva. Förlusten av bröstet var 

därför samma sak som att mista sin kvinnlighet och somliga kvinnor trodde även att mannen 

skulle lämna dem på grund av detta. De kände sig som halva kvinnor och var rädda för att inte 

kunna tillfredsställa mannen både emotionellt och sexuellt (Lackey et al., 2001). 

 

”I felt a freak. I didn’t feel a woman anymore” 

                                                                                      (Lindop & Cannon, 2001a, s. 96) 

 

 13 



Flera studier belyste att de bröstcanceropererade skämdes över sin kropp när de var med andra 

kvinnor. Studiedeltagarna upplevde att de var missnöjda med sitt utseende och kände sig 

därför oattraktiva. Även klädseln spelade stor roll då kvinnorna fick begränsa sitt val av 

kläder, så att ärret inte skulle synas. Att kunna klä sig feminint exempelvis med urringade 

klänningar och på så sätt känna sig attraktiv var inte längre lika lätt (Engel et al., 2004; 

Landmark & Wahl, 2002; Lindop & Cannon, 2001a; McPhail & Wilson, 2000; Thomas- 

MacLean, 2005). 

 

En studie gjord av Thomas-MacLean (2005) beskrev att det var viktigt för kvinnorna att få 

tillbaka känslan av att vara vackra, normala och hela igen. Vidare i studien framkom det att 

deras känsla av kvinnlighet hade ökat efter att de fått en bröstprotes. Protesen hjälpte dem att 

dölja sin sjukdom för andra och detta gjorde även att de fick samma balans på båda sidorna av 

kroppen. Nissen, Swenson och Kind (2002) och Holtzmann och Timm (2005) beskrev även 

att rekonstruktion av bröstet kunde ge tillbaka kvinnan hennes kvinnliga identitet då hon åter 

kunde använda de kläder hon ville. Möjligheten att få bröstrekonstruktion hjälpte dem att åter 

få hopp om framtiden. Innan rekonstruktionen av bröstet kände de sig fula och blev hela tiden 

påminda om sin sjukdom. Rekonstruktionen tog inte bort själva sjukdomen men hjälpte de 

bröstcancerdrabbade att bättre hantera sin situation. 

 

Att känna förändrad sexualitet 

Kvinnans bröst var ofta förknippat med sexualitet och när hon miste sitt bröst efter radikal 

mastektomi påverkade det även hennes relation till partnern. Att inte längre ha samma 

känslighet i bröstområdet som tidigare gjorde att förlusten blev särskilt svår (Landmark & 

Wahl, 2002). I en studie av Wilmoth och Sanders (2001) och Lackey et al. (2001) beskrev 

kvinnorna att bröstets känslighet hade varit en viktig del i deras sexuella samliv och detta 

påverkade nu relationen till deras partner negativt. De upplevde även att deras möjlighet att 

bli sedda som sexuella kvinnor försvann i samband med bröstcanceroperationen. Det fanns 

flera faktorer som också kunde påverka sexualiteten bland annat åldern, partnerns reaktion 

samt kvinnans hälsa (Landmark & Wahl, 2002). Studierna av Engel et al. (2004) och Ashing 

et al. (2003) belyste att yngre patienter (under 50 år) som genomgått en radikal mastektomi 

upplevde att deras livsstil hade förändrats efter mastektomin och främst då deras sexliv. 

Studierna beskrev vidare att den sexuella relationen efter operationen var en viktigare del för 

de yngre än de äldre bröstcancerdrabbade.  
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Det har visat sig att kvinnor med depressioner hade en större tendens till negativ 

kroppsuppfattning vilket gjorde att de kände sig mindre tillfredställda med sexuallivet (Speer 

et al., 2005). Flera undersökningar kom fram till att en betydande orsak till att de 

bröstcanceropererade undvek att ha sex var deras rädsla över hur partnern skulle reagera över 

bröstförlusten. Det framkom även att kvinnan kände rädsla över att partnerns kroppstyngd 

kunde skada henne under samlaget. Många av de bröstcanceropererade upplevde också 

obehag när partnern berörde dem på området där bröstet tidigare befunnit sig. Vissa av de 

drabbade hade till och med ha tröja på sig under samlaget eftersom de inte ville att mannen 

skulle finna henne oattraktiv eller tappa den sexuella lusten om han såg henne naken (McPhail 

& Wilson, 2000; Speer et al., 2005; Takahashi & Kai 2005).  

 

”But it’s not him that’s got the problem, it’s me. I don’t feel as if I’ am a woman, or attractive 

any more and like, one thing they don’t come to you and say you know, your sex life is   

gonna suffer, because it does.” 

                               (Lloyd et al., 2000, s. 47) 

 

Kvinnors behov av stöd efter radikal mastektomi  

 
Socialt och emotionellt stöd 

För att de bröstcancerdrabbade kvinnorna skulle lära sig att acceptera sin bröstförlust och åter 

få en positiv kroppsuppfattning var de i stort behov av stöd i olika former. Detta möjliggjorde 

kvinnornas sätt att uppnå ett normalt liv och gav dem ett nytt sätt att leva. De som fick 

emotionellt samt socialt stöd av familj och vänner fick också en ökad självrespekt. Genom att 

de hade någon som lyssnade på dem och någon att prata med så kände sig kvinnorna mer 

älskade. Detta stöd hade stor betydelse för det fortsatta livet och hanteringen av sjukdomen 

samt tiden efter operationen (Landmark & Wahl, 2002). De bröstcancerdrabbade belyste 

också att det var viktigt att ha någon att dela bördan med, detta hjälpte dem att hantera och 

acceptera sin livssituation. Även vetskapen om att någon alltid fanns tillhands och att ha en 

axel att gråta ut mot var betydelsefullt för de drabbade (Thewes, Butow, Girgis & Pendlebury, 

2004). 

 

”a shoulder to cry on and an ear to listen to you” 

                                                                                                         (Thewes et al., 2004, s. 183) 
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Under sjukdomstiden fick de bröstcanceropererade stort stöd ifrån familj och vänner, detta 

uppfattades av kvinnorna som värdefullt. Trots att det sociala stödet var stort så upplevde de 

bröstcanceropererade ändå ibland brister. Den största bristen var kontakten med olika 

organisationer och institutioner, då främst från sjukvården.  Det upplevdes väldigt påfrestande 

när de drabbade kvinnorna inte fick emotionellt och socialt stöd ifrån sjukvårdspersonalen. De 

bröstcanceropererade tyckte att det var de själva som fick vara alerta och slåss för sin sak och 

att de själva fick beställa tid för exempelvis återbesök (Landmark & Wahl, 2002; Landmark, 

Strandmark & Wahl, 2002).  

 

Många av de kvinnor som hade genomgått radikal mastektomi önskade att de hade fått mer 

tid under återbesöken där de kunde föra en diskussion med sin läkare. De kände sig ofta 

stressade under de korta återbesöken och därför undvek kvinnorna att ta upp de emotionella 

och psykologiska problem som de hade. Det var också betydelsefullt att de 

bröstcanceropererade kände fullt förtroende för vårdpersonalen (Ashing et al., 2003). För att 

kvinnorna skulle få kontinuitet var det bra att de fick träffa den personal som kände till deras 

hälsohistoria. Många av de opererade föredrog att gå till en kvinnlig läkare för att inte känna 

obehag inför att visa sin bara överkropp för en man (Pennery & Mallet, 2000). 

 

Efter operationen kände de bröstcancerdrabbade behov av att få tala om sina upplevelser och 

erfarenheter kring sjukdomen samt förlusten av bröstet. Genom att delta i gruppstöd och ta del 

av andra kvinnors upplevelser kunde de få det stöd de var i behov av. De gemensamma 

händelserna som de hade gått igenom gjorde att de förstod varandra bättre (Ashing et al., 

2003). 

 

” The support group helps a lot. You have a forum where you can talk about it. You can cry 

and do whatever you want. You feel open to talk about it. You’re with people who have 

experienced the same stuff. You have lots of input and information provided. You don’t feel 

alone.”  

                                                                                                            (Ashing et al., 2003, s. 45) 
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Informativt stöd 

När de bröstcancerdrabbade kvinnorna lämnat sjukhuset kände de sig ensamma, sårbara och 

osäkra. De saknade den professionella kontakten som de hade haft och många upplevde denna 

tid som väldigt svår. Det informativa stödet som de tidigare fått fanns inte längre och de 

upplevde ett tomrum samt en känsla av att vara bortglömda (Holtzmann & Timm, 2005).  

 

”I felt that the information was good until the time of dismissal.  Thereafter I experienced a 

vacuum and I’m still lacking information about how much I’m allowed to do”                                                   

   

     (Holtzmann & Timm, 2005, s. 314) 
 

För att kvinnorna som genomgått radikal mastektomi skulle uppnå en känsla av trygghet efter 

operationen behövde de information om vad som skulle hända framöver. De betonade även 

betydelsen av att få information om tumörens storlek och i vilket stadium bröstcancern befann 

sig (McPhail & Wilson, 2000). Den skriftliga informationen var lika betydelsefull som den 

muntliga. Den skrivna informationen kunde de bröstcanceropererade ta hem och läsa i lugn 

och ro (Thewes et al., 2004). Flera studier visade att detta informationsbehov var stort hos de 

drabbade kvinnorna och att de även ville ha informativt stöd om hur de skulle handskas med 

de problem som uppstod efter operationen (Graydon et al., 1997; Lindop & Cannon, 2001b; 

Raupach & Hiller, 2002). Smärta i bröst och arm samt trötthet var ett vanligt postoperativt 

problem. Information och bekräftelse om att dessa symtom var normala i detta skede 

upplevdes av de flesta kvinnor som väldigt nödvändigt (Thewes et al., 2004). Kvinnorna var 

också i behov av att få kännedom om hur de skulle upptäcka eventuella återfall. Vetskapen 

om allt detta medförde att de kände sig lugna och välinformerade (Graydon et al., 1997). 

 

Yngre kvinnor (20-45 år) som hade genomgått radikal mastektomi var i större behov av 

informativt stöd än de äldre kvinnorna (54+). Främst behövde de yngre få information om 

familjeproblem, olika kroppsliga förändringar, bröstrekonstruktion, bearbetning av ilska och 

frågan ”Varför jag?”. Däremot upplevde de äldre mindre behov av specifik information än 

vad de yngre gjorde. De behövde i stället mer upplysning om psykiska besvär, ytterligare stöd 

samt kontakt med bröstsjuksköterskan (Lindop & Cannon, 2001b). Information från 

sjukvårdpersonalen var den största informativa källan men många sökte även fakta via 
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böcker, tidningar, Internet och TV (Graydon et al., 1997; Lindop & Cannon, 2001b; Raupach 

& Hiller, 2002).  

 

Praktiskt stöd 

Efter den radikala mastektomin uppskattade kvinnorna det praktiska stöd som de fick från 

familjen och vännerna. Detta stöd innebar att de fick hjälp med saker som de själva inte 

klarade av att utföra efter operationen. Det praktiska stödet kunde bestå av att få handräckning 

med hushållet eller få skjuts till exempelvis möten (Thewes et al., 2004; Ashing et al., 2003).  

 

Det största praktiska stödet upplevde kvinnorna att de fick ifrån sin partner, som också fick ta 

det största ansvaret över hushållet (Lugton, 1997). De var även i behov av att partnern hjälpte 

dem att byta bandage regelbundet och detta upplevdes som tryggt (Landmark et al., 2002). 

Barnen var också till stor hjälp åt de bröstcancerdrabbade då de hjälpte till med enklare 

praktiska uppgifter i hemmet. Mödrar till de bröstcanceropererade kvinnorna hade en 

betydande roll vid det praktiska stödet då de oftast erbjöd sig att passa de mindre barnen i 

familjen (Lugton, 1997).  

 

Även vänner och grannar visade sitt stöd genom att erbjuda exempelvis hjälp med 

snöskottning, barnpassning eller andra praktiska göromål (Landmark et al., 2002).  

 

”Really I never mixed much with the neighbors. It’s amazing when you are ill how helpful 

people can be. They say, ´Do you want milk or do you want anything done?” 

 

                              (Lugton, 1997, s. 1188) 
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Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultatet 

Efter radikal mastektomi upplevde de flesta kvinnor att deras kropp inte längre kändes hel 

vilket ledde till att en mängd olika reaktioner uppstod. De bröstcancerdrabbade upplevde en 

negativ bild av sig själva vilket medförde att de inte accepterade sin nya kropp och identitet 

(Lindop & Cannon, 2001a; Lloyd et al., 2000; Engel et al., 2004; Lackey et al., 2001). Det var 

även vanligt att de isolerade sig från omgivningen och skylde sin bröstförlust inför andra 

(Landmark & Wahl, 2002; Engel et al., 2004).  De bröstcanceropererade skämdes över sina 

deformerade kroppar och många upplevde att det var svårt att känna sig attraktiv (Lackey et 

al., 2001). Kvinnors bröst var ofta förknippat med sexualitet och när de miste sitt bröst efter 

den radikala mastektomin påverkade det även relationen till deras partners. Efter operationen 

var kvinnorna i stort behov av olika former av stöd. Det sociala och emotionella stödet 

innebar för de drabbade att de hade någon som lyssnade och stöttade dem. Detta ledde till att 

de lättare kunde hantera och acceptera sin nya livssituation (Landmark & Wahl, 2002).  

Genom att erbjuda kvinnorna skriftlig och muntligt information upplevde de en större 

trygghet inför framtiden (McPhail & Wilson, 2000). Även det praktiska stödet var 

betydelsefullt för dem då de fick hjälp av familj och vänner med olika göromål (Thewes et al., 

2004; Ashing et al., 2003). 

 

Resultatdiskussion 

I Sverige är bröstcancer hos kvinnor den vanligaste cancer sjukdomen och varje år dör cirka 

1500 kvinnor i sjukdomen (Almås, 2002). I Dalarna erbjuds mammografi till kvinnor mellan 

40-70 år var 20-24 månad (Ltdalarna, 2006). Vi anser att det är viktigt att möjligheten till att 

undersöka sina bröst med hjälp av mammografi finns och att detta görs regelbundet. Denna 

form av undersökning kan tillsammans med kunskapen om de olika symtomen leda till att 

kvinnor upptäcker bröstcancer i tidigt stadium. I Strangs bok (2004) beskrivs de olika 

reaktionsfaserna som kvinnorna går igenom efter sin bröstcancer diagnos. Uppsatsförfattarna 

tycker att det är betydelsefullt att vi som sjuksköterskor och övrig vårdpersonal skaffar sig 

kunskap om dessa olika faser. Genom detta kan vårdpersonalen förstå och möta kvinnorna där 

de befinner sig just då.  
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Kvinnors upplevelser av att förlora ett bröst i samband med radikal mastektomi innebär att de 

upplever en mängd olika reaktioner. Efter operationen kände många ett behov av att skyla sitt 

bröstparti med sjalar och flera valde till och med att avskärma sig från omgivningen 

(Landmark & Wahl, 2002; Engel et al., 2004). Uppsatsförfattarna har full förståelse för 

kvinnornas sätt att reagera då brösten är en symbol för kvinnlighet i vår kultur. Vi tror även 

att media bygger upp ett kvinnligt ideal som gör att de bröstcanceropererade inte längre kan 

känna samhörighet och gemenskap med andra kvinnor. Detta ställer henne därför inför en 

svår situation. Vi anser som Ashing et al. (2003) att detta kan leda till att hon blir olycklig och 

deprimerad. 

 

Kvinnornas bröst är ofta förknippat med sexualitet och när de miste sitt bröst efter radikal 

mastektomi påverkade det även deras relation till partnern (Landmark & Wahl, 2002). Vi tror 

som McPhail och Wilson (2000) och Speer et al. (2005) och Takahashi och Kai (2005) att 

förhållandet påverkas negativt på grund av deras rädsla för att partnern ska finna dem 

oattraktiva.  I studien av Lackey et al. (2001) belyser de bröstcancerdrabbade att deras ängslan 

över att bli lämnade av sin partner är stor. Vi anser att de ständiga tankarna över att bli 

övergivna försvårar för kvinnorna att bearbeta det som hänt och därmed påverkas även deras 

förmåga att ”gå vidare i livet”.  

 

Vad kan vi då göra för att underlätta för dessa kvinnor att återfå sin kvinnoroll? Vi anser som 

Thomas-MacLean (2005) att bröstet är en viktig del av kvinnans identitet. Efter mastektomin 

kände de bröstcancerdrabbade ingen kropplig helhet. Ärret efter bröstförlusten är en ständig 

påminnelse över vad de har gått igenom. Genom att erbjuda kvinnorna en bröstprotes kan de 

återfå sin känsla av kvinnlighet. Nissen et al. (2002) och Holtzmann och Timm (2005) 

beskriver i sina studier att även bröstrekonstruktion kan få kvinnorna att återfinna femininet. 

Vi tror att bröstprotes och bröstrekonstruktion kan hjälpa de bröstcancerdrabbade att bearbeta 

sin förlust och på nytt få hopp om framtiden. Enligt Almås (2002) har alla kvinnor i Sverige 

rätt till en bröstprotes och genomgå en bröstrekonstruktion gratis. Vi anser att detta 

kostnadsfria erbjudandet är bra då alla har samma rätt, oavsett vilka ekonomiska resurser de 

bröstcancerdrabbade har att tillgå.  
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Efter radikal mastektomi var de bröstcanceropererade kvinnorna i stort behov av stöd, både 

informativt, socialt och emotionellt samt praktiskt. I studien av Holtzmann och Timm (2005) 

beskriver de drabbade saknaden av den professionella kontakten de tidigare fått på sjukhuset. 

Efter utskrivningen kände många kvinnor sig sårbara, ensamma och osäkra. Den första tiden 

hemma upplevdes som svår och de kände sig bortglömda. För att återfå en känsla av trygghet 

anser vi precis som McPhail och Wilson (2000) att de är i stort behov av information om vad 

som ska hända i framtiden. Vi tycker även att den muntliga samt den skriftliga informationen 

ska vara tydlig och lätt förståelig. Den skriftliga informationen anser vi är ett bra hjälpmedel 

då kvinnorna ska lära sig att förstå och lättare ta till sig den givna informationen. I studien av 

Thewes et al. (2004) framkommer det att de bröstcanceropererade vill ha en bekräftelse om de 

symtom som uppkommer efter operationen är normala. I en annan undersökning av Graydon 

et al, (1997) beskriver de bröstcancerdrabbade att de vill ha information om hur de skulle 

upptäcka eventuella återfall. Uppsatsförfattarna tror att denna kunskap medför att kvinnornas 

ångest och rädsla reduceras. Vi tror också att tankarna och fasan över att få ett recidiv är något 

som de bröstcanceropererade kommer att bära med sig under en lång tid.  

 

Uppsatsförfattarna tycker som Landmark och Wahl (2002) att det är viktigt att de drabbade 

har någon som lyssnar och ger sitt stöd. Detta medför att kvinnorna känner sig mer älskade 

och får därmed en ökad självrespekt. Vi tror även att vetskapen om att någon alltid finns där 

för den drabbade har stor betydelse för deras trygghet.  

 

Under återbesöken med läkaren kände sig kvinnorna stressade och de upplevde att läkaren 

inte hade tid att lyssna på deras problem. I studien framkom det även att de 

bröstcanceropererade hade en önskan om att få träffa den personal som redan kände till deras 

situation (Ashing et al., 2003). Vi håller med kvinnorna i studien om att läkarna många gånger 

är stressade och att kvinnorna då inte får mycket tid till att uttrycka sina känslor. Eftersom 

dessa kvinnor är i en svår situation tycker vi att läkaren borde lägga ned mer tid till att lyssna 

på vad de har att säga. Vi tror att kontinuitet i vården skapas när de bröstcancerdrabbade får 

träffa samma personal. Genom att bygga upp ett förtroende vågar också de 

bröstcanceropererade öppna sig. De har då en möjlighet att prata om svåra upplevelser samt få 

svar på eventuella frågor.  
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Det praktiska stödet innebar för de bröstcancerdrabbade att de fick hjälp med de saker som de 

själva inte längre klarade av att utföra efter operationen (Thewes et al., 2004; Ashing et al., 

2003). Familj och vänner samt grannar som bryr sig var betydelsefullt för de drabbade. Vi tror 

att om kvinnorna får detta stöd så blir det lättare för dem att koncentrera sig på att bli friska 

och snabbare återfå sin fysiska styrka. Genom att ha en partner vid sidan tror vi är betydande 

för den drabbade kvinnan då han/hon kan ta ansvar över hushållet. Detta kan medföra att hon 

slappnar av och börjar koncentrera sig på att uppnå bättre hälsa.   

 
 

Metoddiskussion 

Studiens innehåll utgick från kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar som söktes på 

högskolan Dalarnas databaser. De kvalitativa studierna besvarade litteraturstudiens 

frågeställningar mer ingående då kvinnors upplevelser efter radikal mastektomi beskrevs på 

en djupare nivå. Forsberg och Wengström (2003) påstår att kvalitativa artiklar kan leda till 

feltolkningar. Därför var det viktigt att artiklarna som granskades innehöll citat som beskrev 

de olika upplevelserna. Citat användes sedan för att styrka litteraturstudiens trovärdighet. 

Resultatet utifrån de olika studierna kan ändå misstolkas då ursprungsspråket översattes till 

svenska. Det är svårt att beskriva någons upplevelse och risken för feltolkning kan därför 

även finnas i denna systematiska litteraturstudie.  

 

I och med att artiklarna var genomförda i olika länder så kan detta ha påverkat den 

systematiska litteraturstudiens resultat. Orsaken kan bero på att sjukvården i de olika länderna 

är annorlunda uppbyggda och kan skilja sig ifrån den svenska sjukvården. Det kan även 

finnas skillnader i erbjudandet av stöd samt behandling och detta kan påverka kvinnornas 

upplevelse efter radikal mastektomi.  

 

Eftersom bröstcancer är en vanlig cancerform så forskas det mycket kring ämnet och därför 

var det inte svårt att hitta vetenskapliga artiklar. För att få fram relevant och ny forskning 

valde vi därför att utesluta artiklar som var mer än tio år gamla.  Sökordern som användes var 

tillräckliga men på Blackwell Synergy och Elin var det ibland svårt att filtrera artiklarna då 

många träffar uppstod. Detta problem löstes genom att lägga till flera kombinerade sökord. 

Trots stort antal träffar i databaserna lästes samtliga titlar för att finna relevant fakta till denna 
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systematiska litteraturstudie. Vi använde också de vetenskapliga artiklarnas referenser för att 

finna originalkällor och dessa artiklar fanns i skolans omvårdnadstidsskrifter.  

 

Analysen av de artiklar som ligger till grund för denna systematiska litteraturstudie 

genomfördes med hjälp av en modifierad granskningsmall som är formad enligt Willman och 

Stoltz (2002) och Forsberg och Wengström (2003). Denna mall var till stor hjälp när vi skulle 

granska kvaliteten på de olika vetenskapliga artiklarna. Resultatet som besvarade våra 

frågeställningar kategoriserades i sju olika underkategorier som vi valde att presentera i 

tabellform, se tabell 2. Anledningen till detta var att ge en mer pedagogisk översikt över de 

valda underrubrikerna och därmed ge en bra inledande presentation av resultatet.  

 

Slutsats 

Efter radikal mastektomi upplevde kvinnorna hur deras kroppsuppfattning förändrades och 

det tog lång tid innan de accepterade förlusten. Efter operationen kände de sig inte längre hela 

och deras kvinnliga identitet påverkades. Kombinationen av socialt och emotionellt, 

informativt samt praktiskt stöd innebar att kvinnorna lättare kunde hantera sin livssituation. 

Stödet innebar också att de bröstcanceropererade kände trygghet och fick ökad självrespekt.  

 

Förslag till vidare forskning 
Det skulle vara intressant att genomföra en empirisk studie där sjuksköterskor får besvara ett 

frågeformulär angående sina kunskaper kring bröstcancer. Syftet med detta är att få kännedom 

om de eventuella kunskapsbrister som finns inom området. Genom detta kan 

kunskapsbredden belysas och nya utbildningar ta form. Om sjuksköterskan tar del av ny 

forskning får hon/han en ökad kunskap och förståelse för kvinnor med bröstcancer. Detta kan 

då medföra att sjuksköterskan kan hjälpa kvinnorna att hantera sin situation och uppnå 

optimal hälsa. 
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