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Sammanfattning  
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor världen över. Idag behandlas cirka 

90 procent med någon form av bröstkirurgi. Av dessa genomgår cirka 40 till 50 procent 

mastektomi. Att genom behandling ta bort ett bröst kan ge en känsla av minskad kvinnlighet 

och sexualitet. Bröstrekonstruktion kan vara ett alternativ som hjälper kvinnan att behålla 

eller återfå sin självbild. Syftet med denna litteraturstudie var att studera kvinnors livskvalitet 

i samband med bröstrekonstruktion efter mastektomi. Studien genomfördes som en 

litteraturstudie. Sökningen genomfördes i databaserna PubMed och Cinahl samt i sökmotorn 

Elin@Dalarna. Totalt granskades och analyserades 18 artiklar av kvalitativ och kvantitativ 

ansats. Studiens resultat visade att kvinnors livskvalitet påverkades av bröstrekonstruktion 

såväl fysiskt, funktionellt, emotionellt och socialt. Majoriteten av artiklarna som undersökte 

kroppsuppfattning visade att denna förbättrades efter bröstrekonstruktion. En majoritet av 

kvinnorna som fick rekonstruktion uppgav att de hade färre sexuella problem och var mer 

nöjda med sitt sexualliv. Att få känna sig normal igen, återfå sin kvinnlighet och känna sig 

som en hel människa uppgavs vara orsak till att många kvinnor önskade genomgå en 

bröstrekonstruktion. Att få tillräckligt med information gällande bröstrekonstruktion innan 

operation framhölls av kvinnorna vara av stor vikt. Slutsatsen är att kroppsuppfattning och 

sexualitet påverkas av bröstrekonstruktion och följaktligen påverkas även dessa kvinnors 

livskvalitet. Dessa faktorer bör inkluderas i livskvalitet och författarna föreslår att nya 

mätinstrument utvecklas. Adekvat information samt realistiska förväntningar på 

rekonstruktionen leder till mer nöjda patienter. Att vara nöjd med rekonstruktionen leder till 

förbättrad kroppsuppfattning vilket i sin tur leder till bättre livskvalitet. 

 

Nyckelord  bröstrekonstruktion, kroppsuppfattning, livskvalitet, mastektomi, sexualitet och 

tillfredsställelse 

Keywords     body image, breast reconstruction, mammaplasty, mastectomy, satisfaction 

sexuality and quality of life  
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Introduktion 
Bröstcancer 

Bröstcancer är idag den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Varje år diagnostiseras över 

1,1 miljon fall i världen och cirka 410 000 kvinnor i världen avlider till följd av sjukdomen 

varje år (Bergh et.al., 2007; Montazeri et.al., 2008). I Sverige diagnosticeras cirka 7000 

kvinnor varje år med bröstcancer och antalet fall fortsätter att öka. Idag lever cirka 80 000 

kvinnor i Sverige med diagnosen (Bergh et.al., 2007). 

 

Gemensamt för alla cancertyper är att de uppkommer genom en rad mutationer i cellens 

gener. De kontrollsystem som normalt stoppar en ökad tillväxt slås ut och cellen får en 

kraftigt ökad delningshastighet. Därmed kan cellen bilda en tumör. Bröstcancer definieras 

som en malign, elakartad, tumör och utgår i de flesta fall från mjölkalveoler och mjölkgångar. 

Bröstcancer kan vara icke-invasiv vilket betyder att den inte invaderat omkringliggande 

vävnad. När cancern har en förmåga att spridas till närliggande vävnad, metastasera, kallas 

den invasiv. Utvecklingen av cancer från att den första mutationen i cellen uppstår, till dess 

att patienten drabbas av en tumör tar oftast många år. För bröstcancer är detta en process som 

kan ta mer än tio år (Bergh et.al., 2007; Järhult & Offenbartl, 2006; Ringberg & Rydén, 

2007). 

 

Riskfaktorer 

Den största riskfaktorn för bröstcancer bortsett från kvinnligt kön är hög ålder. Bröstcancer 

förekommer även bland män men detta är mycket ovanligt. Forskare är överens om att 

bröstcancer har ett samband med kvinnliga könshormoner. Könshormonerna ökar 

bröstkörtelcellernas delningsförmåga och vid varje ny celldelning finns risk för mutation som 

kan leda till cancer. Tidig menstruationsdebut och sent klimakterium ökar risken för 

insjuknande i bröstcancer eftersom kroppen utsatts för könshormoner under en längre tid. Att 

föda barn tidigt och att få många barn minskar risken för bröstcancer. Antalet kvinnor som 

insjuknar i bröstcancer varierar kraftigt mellan olika länder. Skillnaderna kan förklaras av 

flera faktorer som tillgång till och kvalitet av sjukvård, cancerregistrering, medellivslängd, 

tidpunkt vid menstruationsdebut, antal barn samt tidpunkt för klimakterium (Bergh et.al., 

2007). 
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Mammografi och screening 

I Sverige har prognosen för kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer blivit avsevärt 

förbättrad under de senaste trettio åren. I slutet av 1980-talet infördes ett nationellt program i 

Sverige för mammografiscreening. Sedan mitten av 1990-talet erbjuds idag alla kvinnor 

mellan 40 och 74 år regelbunden hälsokontroll, screening, i form av mammografi. 

Mammografi är en typ av röntgenundersökning som används för utredning av brösttumörer, 

diagnostik samt uppföljning efter behandling. Screeningen har medfört att man idag ställer 

diagnosen i ett tidigare skede av sjukdomen. I kombination med mer effektiva 

behandlingsmetoder är detta sannolikt förklaringen till den förbättrade prognosen, vilken 

innebär att vi idag har en femårsöverlevnad på 90 procent (Bergh et.al., 2007). 

 

Behandling 

Tre olika behandlingsprinciper används vid behandling av bröstcancer; läkemedel, kirurgi 

och strålbehandling. Idag behandlas de allra flesta patienter, cirka 90 procent med någon 

form av kirurgi. Oftast åtföljs kirurgin av strålbehandling och olika kombinationer av 

läkemedel såsom cytostatika eller antihormoner (Bergh et.al., 2007). Olika former av kirurgi 

kan tillämpas. Bröstbevarande kirurgi betyder att endast tumören med omkringliggande 

vävnad avlägsnas. Mastektomi innebär att hela bröstvävnaden inklusive bröstvårta och 

vårtgård opereras bort. För att ta reda på om cancern spridit sig till omkringliggande 

lymfkörtlar identifieras den lymfkörtel som först tar emot lymfvätskan, portvaktskörteln. Om 

denna innehåller tumörceller opereras även armhålans lymfkörtlar bort för att undvika 

spridning av cancern, så kallad axillarutrymning (Bergh et.al. 2007; Järhult & Offenbartl, 

2006). Val av kirurgi avgörs av tumörens storlek, belägenhet, eventuell spridning samt 

kvinnans eget önskemål i den mån det är möjligt. I Sverige är bröstbevarande kirurgi i 

samband med strålbehandling det dominerande valet av kirurgi men omkring 40-50 procent 

av kvinnor med bröstcancer mastektomeras (Ringberg & Rydén, 2007). Även om 

bröstbevarande kirurgi är ett önskvärt val bland många patienter är det inte alltid förenligt 

med medicinska rekommendationer. Att genom behandling ta bort ett bröst kan ge en känsla 

av minskad kvinnlighet och sexualitet. Därför kan bröstrekonstruktion vara ett alternativ som 

hjälper kvinnan att behålla eller återfå sin självbild (Djohan, Gage & Bernard, 2008). 
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Bröstrekonstruktion 

Redan i slutet på 1800-talet genomfördes den första lyckade bröstrekonstruktionen med 

kroppsegen vävnad efter mastektomi. Under denna tid fanns ingen optimal metod som 

användes och en rad olika tekniker utformades under de följande hundra åren. Idag finns en 

rad olika typer av bröstrekonstruktioner att tillgå (Rozen, Rajkomar, Anavekar, & Ashton, 

2009). Valet av behandlingsstrategi och bröstrekonstruktion är individuellt och beroende av 

patientens kroppskonstitution, generella hälsa, behandlingsplan och framför allt patientens 

egna åsikter. Därför är konsultation och samtal mellan patient och kirurg av stor vikt (Djohan 

et.al., 2008). 

 

Bröstrekonstruktion efter mastektomi innebär att återskapa bröstets volym och form med 

hjälp av kroppsegen vävnad eller implantat i form av silikon. När kroppsegen vävnad ska 

användas finns en rad olika metoder tillgängliga. Muskler, hud, underhudsfett samt blodkärl 

används för att återskapa ett bröst och kan tas från nedre delen av magen, från sidan av 

ryggen eller från sätesmuskulaturen (Djohan et.al., 2008). Tidpunkt för operation varierar. 

Ibland utförs rekonstruktion vid samma tillfälle som mastektomi och ibland vid ett senare 

tillfälle. Strålbehandling efter operation är en av orsakerna till senarelagd bröstrekonstruktion 

då strålbehandling ökar risken för dåligt kosmetiskt resultat, smärta och infektioner (Bergh 

et.al., 2007). 

 

Att genomföra en rekonstruktion av bröstet i direkt samband med mastektomi är inte ovanligt 

i USA men i Sverige är det vanligare att vänta med rekonstruktion tills bröstcancersjukdomen 

är under kontroll men på en del yngre kvinnor vilka genomgår mastektomi utförs 

rekonstruktion av bröstet i samband med operation. En bröstrekonstruktion kan vara en 

långdragen process med många operationer och kvinnan ska vara väl informerad om att det 

kan ta upp till något år innan bröstet är rekonstruerat (Järhult & Offenbartl, 2006). Ibland 

krävs ytterligare operationer för att korrigera eventuella olikheter mellan brösten (Ringberg & 

Rydén, 2007). 

 

Livskvalitet i samband med bröstcancer 

World Health Organisations (WHO, 1995) definierar livskvalitet som ”en subjektiv värdering 

som innefattar kulturella, sociala och miljömässiga förhållanden” (Kristoffersen, Nordvedt & 

Skaug, 2005, s 49). Hälsorelaterad livskvalitet är en stor del i begreppet livskvalitet och är 

viktig att ta hänsyn till när man vill beskriva människan ur ett hälsoperspektiv 
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(Schlarmann, Metzing-Blau & Schnepp, 2008). Med hälsorelaterad livskvalitet avses de 

komponenter i livskvaliteten hos en individ som är direkt relaterade till individens hälsa. 

Vilka aspekter detta avser varierar mellan olika personer men kan beröra både fysiska, 

psykiska och sociala dimensioner (Persson, Östlund, Wennman-Larsen, Wengström & 

Gustavsson, 2008). 

 

Livskvalitet påverkas exempelvis av postoperativ smärta vilket drabbar många kvinnor som 

genomgått bröstkirurgi. Smärtan leder till begränsningar i det dagliga livet och kan medföra 

svårigheter att utföra aktiviteter som träning, lyft, löpning eller vanliga hushållssysslor 

(Klassen, Pusic, Scott, Klok, & Cano, 2009). Fatigue är ett vanligt förekommande begrepp 

inom cancervården och drabbar många cancersjuka. Med fatigue menas ihållande trötthet, 

brist på energi och svaghetskänsla. Fatigue kan vara relaterat till sjukdomen i sig eller till 

behandlingen (Bergh et.al., 2007). Detta tillstånd uppfattas av många patienter som mycket 

besvärande, i vissa fall mer plågsamt än illamående och smärta (Dizon, 2009). Ibland kan 

symptomet kvarstå i flera år efter avslutad behandling och leder för många patienter till 

försämrad livskvalitet då de inte längre förmår göra det som ger glädje i vardagen (Bergh 

et.al., 2007). 

 

Inom onkologin påtalas vikten av att beakta hälsorelaterad livskvalitet (Montazeri, 2009). 

Cirka en tredjedel av de kvinnor som mastektomeras upplever kvarstående psykosociala 

problem med nedsatt självkänsla, störd kroppsuppfattning, sömnproblem, ångest, depression 

och/eller sexuella problem efter operation (Ringberg & Rydén, 2007). De internationella 

mätinstrument som idag används för att undersöka livskvalitet inkluderar oftast inte 

kroppsuppfattning och sexualitet. Forskare som studerat livskvalitet i samband med 

bröstcancer anser att dessa faktorer påverkar kvinnornas livskvalitet och har därför tagit fram 

egna mätinstrument för att mäta kroppsuppfattning och sexualitet (Frierson, Thiel & 

Andersen, 2006). 

 

Sexualitet i samband med bröstcancer 

Symptom från sjukdomen och komplikationer från behandlingen är faktorer som påverkar 

sexuallivet (Andersen, 2009). Många kvinnor upplever att de även efter genomgången 

bröstcancerbehandling känner minskad sexuell lust. Detta kan ha flera orsaker; smärta, 

sömnstörningar, för tidigt klimakterium, fatigue, svettningar och torra slemhinnor. 

Symptomen kan vara en del av grundsjukdomen eller biverkan av hormon- och 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schlarmann%20JG%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Metzing-Blau%20S%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schnepp%20W%22%5BAuthor%5D�
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cytostatikabehandling och vissa av dessa symptom kan vara kvarstående (Bergh et.al., 2007; 

Montazeri et.al., 2008). De flesta kvinnor genomgår någon form av bröstkirurgi och för en 

del kvinnor innebär detta att de förlorar ett bröst (Ringberg & Rydén, 2007). Förlusten av ett 

bröst kan medföra att kvinnans självkänsla försämras samt ge en känsla av minskad 

kvinnlighet och sexuell lust (Djohan et al., 2008). Den förändrade kroppen innebär också en 

ständig påminnelse om sjukdomen. Kvinnorna kan även känna oro över att sjukdomen ska 

återkomma vilket kan leda till nedstämdhet som i sin tur påverkar sexlusten (Bergh et.al., 

2007; Frierson et.al., 2006; Montazeri et.al., 2008). 

 

Kroppsuppfattning i samband med bröstcancer 

Kvinnans bröst har under århundraden ansetts viktiga för både kvinnor och män. Statyer och 

målningar visar bröstet som en symbol för fertilitet, sexualitet och kvinnlighet. Att genomgå 

mastektomi kan vara en katastrof för patientens kroppsuppfattning då många kvinnor känner 

sig vanställda direkt efter operationen. Alla kvinnor upplever inte mastektomi på samma sätt 

och det är därför viktigt att beakta varje kvinnas egen upplevelse av sina bröst (Price, 1990). 

 

En definition av kroppsuppfattning har utarbetats av Price (1990) där tre dimensioner berörs; 

den upplevda verkliga kroppen, kroppsideal och kroppspresentation. Kroppsideal utvecklas 

och förändras med tiden genom uppfostran och massmedia. Med kroppspresentation avses 

klädval, stil och funktion. Människan strävar ständigt efter balans mellan dessa dimensioner. 

Kroppsuppfattning förändras genom livet till exempel genom ålder, sjukdom eller skada 

(Price, 1990). Bröstrekonstruktion är ett försök att återfå balansen efter att ha förlorat en 

viktig del av kroppen (Holtzmann & Timm, 2005). 

 

Historiskt sett har begreppet kroppsuppfattning använts för att få förståelse för den stress som 

ofta medföljer vid bröstcancerdiagnos. Tidigare forskning visar att bröstcancer och 

bröstkirurgi är faktorer som påverkar kvinnors kroppsuppfattning. Den förändrade 

kroppsuppfattningen kan leda till en subjektiv psykologisk stress som kan ta sig uttryck 

liknande traumatiska stressymptom. En del kvinnor känner skam över sin kropp och undviker 

situationer där de visar sig nakna (Frierson et.al., 2006). 

 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans roll är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande (International Council of Nurses, 2002). Sjuksköterskans uppgift är att tillgodose 
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patientens behov av omvårdnad. Omvårdnaden som begrepp har belysts ur flera perspektiv av 

ett antal olika författare. Patientens hälsa, livskvalitet och coping står i centrum och omsorgen 

om patienten är målet i sig. I socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor 

uppges att det är sjuksköterskans uppgift att tillgodose patientens individuella 

omvårdnadsbehov såväl fysiska, psykiska och sociala (Kristoffersen et.al., 2005). 

Sjuksköterskor arbetar inom många olika verksamhetsområden och beroende på vilken 

målgrupp sjuksköterskan arbetar med kan behovet av omvårdnad variera stort. Då författarna 

till studien valt att skriva om kvinnor som genomgått bröstrekonstruktion har fokus lagts på 

de omvårdnadsbehov som dessa kvinnor berörs av. 

 

Beslut om en bröstrekonstruktion ska genomföras eller inte fattas i samråd mellan läkare och 

patient (Bergh et.al., 2007). Sjuksköterskan har till uppgift att ge stöd och vägledning för att 

patienten ska kunna vara delaktig i sin vård och behandling (Kristoffersen et.al., 2005). För 

att möjliggöra för dessa kvinnor att göra ett väl genomtänkt val anser författarna till 

litteraturstudien att det är viktigt att kvinnorna får tillräckligt med information. I vården av 

bröstcancerpatienter innebär detta att sjuksköterskan ska se till att patienten, innan operation, 

har fått tillfredsställande information om vad rekonstruktionen innebär, hur operationen går 

till, eventuella komplikationer och vilket resultat hon kan förvänta sig. 

 

Att få diagnosen bröstcancer medför en omvälvande situation i kvinnans liv. Samtidigt som 

kvinnan ska hantera de känslor av rädsla och oro som de allra flesta upplever i samband med 

diagnosen måste hon även vara med och fatta beslut om vilken kirurgi som ska tillämpas och 

ta ställning till eventuell rekonstruktion. För att kunna möta dessa kvinnor och ge en god 

omvårdnad är det viktigt att personalen har förståelse för de känslomässiga reaktioner som 

kan uppstå (Wolf, 2004). En förändrad kroppsuppfattning och sexuella problem är något som 

drabbar många kvinnor i samband med bröstcancer (Bergh et.al., 2007).  

 

Problemformulering 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Även om behandlingsmetoderna 

förbättrats så lever idag ett stort antal kvinnor med sjukdomen. De flesta kvinnor som drabbas 

av bröstcancer genomgår någon form av bröstkirurgi (Bergh et.al., 2007). Ungefär hälften av 

kvinnorna genomgår mastektomi vilket innebär att de förlorar ett eller båda brösten. En del 

av dessa kvinnor väljer att genomgå bröstrekonstruktion (Ringberg & Rydén, 2007). Tidigare 

forskning har visat att kvinnors livskvalitet påverkas i samband med bröstcancer och att 
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mastektomi har en inverkan på faktorer som kroppsuppfattning och sexualitet (Frierson et.al., 

2006). Författarna till denna litteraturstudie anser därför att det är viktigt att studera hur dessa 

kvinnors livskvalitet, kroppsuppfattning och sexualitet påverkas av en bröstrekonstruktion. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att studera kvinnors livskvalitet, kroppsuppfattning och 

sexualitet i samband med bröstrekonstruktion efter mastektomi. 

 

Frågeställningar 

Hur påverkas kvinnors livskvalitet av bröstrekonstruktion efter mastektomi?  

Hur påverkas kvinnors kroppsuppfattning av bröstrekonstruktion efter mastektomi?  

Hur påverkas kvinnors sexualitet av bröstrekonstruktion efter mastektomi?  

 

Metod 
Design 

Studien genomfördes som en litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2003; Polit & Beck, 

2008). 

 

Urval av litteratur 

Sökväg 

Sökningen efter artiklar till denna litteraturstudie genomfördes via sökning i databaserna 

Cinahl, PubMed och i sökmotorn Elin@Dalarna. Nyckelorden som användes var body image, 

breast reconstruction, mammaplasty, mastectomy, satisfaction, sexuality och quality of life. 

Då sökorden gav ett stort antal träffar användes den booleska operatorn AND för att begränsa 

antalet sökträffar och få ett hanterbart antal artiklar att arbeta med (Forsberg & Wengström, 

2003). Litteratursökningen presenteras i tabell 1. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Kriterierna för att inkluderas i denna studie var att artiklarna skulle omfatta kvinnor som 

diagnostiserats med bröstcancer och genomgått mastektomi med bröstrekonstruktion. 

Artiklarna skulle vara på engelska, vara tillgängliga i fulltext i PDF-format utan kostnad samt 

vara publicerade mellan år 2000 – 2010. Artiklarna skulle vara av medel eller hög kvalitet 

enligt granskningsmallarna erhållna av Högskolan Dalarna. Litteraturstudier exkluderades. 
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Artiklar vars innehåll ej var relevant för syftet eller var av alltför medicinsk karaktär valdes 

bort. 

 

Tabell 1. Sammanställning av artikelsökning 

 

 

 
DATABAS 

 
SÖKORD 

 
TRÄFFAR 

N 

 
UTVALDA 
ARTIKLAR 

N 

 
ARTIKLAR I  
RESULTAT 

N 
PubMed Mammaplasty 

 
Mammaplasty AND quality of life 
 
Mammaplasty AND body image 
 
Mastectomy AND breast reconstruction 
AND quality of life 
 

264 
 

2 
 

9 
 

23 
 

 

- 
 

2 
 

3 
 

6 
 

 

- 
 

1 
 

1 
 

3 
 

 
Cinahl Breast reconstruction 

 
Breast reconstruction AND quality of 
life 
 
Breast reconstruction AND sexuality 
 
Mastectomy 
 
Mastectomy AND breast reconstruction 
 
Mastectomy AND quality of life 
 
Mastectomy AND body image 
 
Mastectomy AND body image AND 
breast reconstruction 
 

42 
 

3 
 
 

6 
 

434 
 

23 
 

29 
 

22 
 

9 

- 
 

2 
 
 

1 
 
- 
 

4 
 
- 
 
- 
 

2 

- 
 

1 
 
 

1 
 
- 
 

2 
 
- 

 
- 
 

2 
 
 

Elin@dalarna Quality of life 
 
Quality of life AND mastectomy 
 
Quality of life AND mastectomy AND 
breast reconstruction 
 
Quality of life AND body image 
 
Quality of life AND body image AND  
breast reconstruction 
 
Mastectomy  
 
Mastectomy AND breast reconstruction 
 
Mastectomy AND breast reconstruction 
AND satisfaction 

52382 
 

166 
 

49 
 
 

356 
 

27 
 
 

3384 
 

440 
 

64 

- 
 
- 
 

9 
 
 
- 
 

2 
 
 
- 
 
- 
 

1 

- 
 
- 
 

4 
 
 
- 
 

2 
 

 
- 
 
- 
 

1 
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Tillvägagångssätt 

Författarna sökte i databaserna Cinahl, PubMed och i sökmotorn Elin@Dalarna med hjälp av 

sökorden som nämnts ovan. Artiklarnas titel och sammanfattning lästes för att gemensamt 

bedöma vilka artiklar som var relevanta för arbetet. Totalt studerades 32 artiklar. Av dessa 

exkluderades 14 artiklar då de inte överensstämde med syftet eller var av alltför medicinsk 

karaktär. Totalt ingick 18 artiklar i resultatet, av dessa var 13 kvantitativa och 5 var 

kvalitativa. Alla artiklarna var av medel eller hög kvalitet. De valda artiklarna delades upp 

mellan författarna och lästes i sin helhet. Varje artikel presenterades muntligt för den andra 

författaren för att ingen skulle gå miste om information.  

  

Analysmetod 

Artiklarna som låg till grund för resultatet lästes noggrant och översattes till svenska av 

författarna. Tre olika områden identifierades; livskvalitet, kroppsuppfattning och sexualitet. 

Varje område tilldelades varsin färg och relevanta delar markerades med 

överstrykningspennor. Resultatet sammanställdes av författarna gemensamt och 

presenterades med underrubriker vilka svarade på litteraturstudiens syfte. De i resultatet 

inkluderade artiklarna granskades med hjälp av granskningsmallar för kvantitativa och 

kvalitativa artiklar vilka erhållits av Högskolan Dalarna hösten 2010. Granskningsmallarna 

var en modifierad version av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och 

Wengström (2008). Mallarna bestod av ja- och nej-frågor, ett poäng erhölls för jakande svar 

och noll poäng erhölls för nekande svar (se bilaga 1 och 2). Granskningsmallen för 

kvantitativa artiklar gav max 29 poäng. Artiklar med hög kvalitet erhöll 23 till 29 poäng, 

artiklar med medel kvalitet erhöll mellan 15 och 22 poäng och artiklar med låg kvalitet fick 

mindre än 15 poäng. Kvalitativa granskningsmallen gav max 25 poäng. Artiklar med hög 

kvalitet erhöll 20 till 25 poäng, artiklar med medel kvalitet erhöll 15 till 19 poäng och även 

här fick artiklar med låg kvalitet mindre än 15 poäng. Av de 18 artiklar som ingick i resultatet 

var 14 artiklar av hög kvalitet och 4 av medelkvalitet. Ingen av de granskade artiklarna var av 

låg kvalitet. Samtliga artiklar i resultatet presenteras i tabell 2.  

 

Forskningsetiska aspekter 

Författarna till denna studie har förhållit sig objektiva till den inkluderade litteraturen och 

återgett resultatet sanningsenligt. 
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Resultat  
I litteraturstudien ingick arton vetenskapliga artiklar. Artiklarna analyserades och granskades 

utifrån studiens frågeställningar; livskvalitet, kroppsuppfattning och sexualitet. För att 

tydliggöra kvinnornas upplevelser användes citat från artiklarna. De valda artiklarna 

genomfördes i USA, Brasilien, Nederländerna, England, Italien, Australien, Kina, Sverige 

och Frankrike. Nedan följer en presentation av de vetenskapliga artiklar som inkluderades i 

studien.  

 

 

Tabell 2. Sammanställning av artiklar som ligger till grund för resultatet 

 
NR 

 
FÖRFATTAR

E 
LAND 

ÅR 

 
TITEL 

 
SYFTE 

 
DESIGN 
METOD 

 
DELTAGARE 

 
RESULTAT 

 
KVALITET 

 
1. 

 
Abu-Nab & 
Grunfeld  
 
England 
2007 

 
Satisfaction with 
outcome and 
attitudes towards 
scarring among 
women undergoing 
breast 
reconstructive 
surgery 

 
Att undersöka 
kvinnors 
erfarenhet av 
rekonstruktion 
samt hur deras 
inställning är till 
ärren. 

 
Kvalitativ 
 
Semi-
strukturerade 
intervjuer 
 

 
n= 15 kvinnor 
med 
rekonstruktion 
 

 
De flesta kvinnorna var nöjda med 
rekonstruktionen trots att det 
rekonstruerade bröstet inte kunde 
ersätta deras eget. Att vara nöjd med 
rekonstruktionen kopplades samman 
med förbättrad kroppsuppfattning.  
 
Missnöje med rekonstruktionen 
relaterades till dåligt estetiskt resultat 
som asymmetri och ärrbildning.  
Missnöje relaterades även till 
otillfredsställande information vilket 
ledde till orealistiska förväntningar. 
 

 
Hög 

 
2. 

 
Contant et.al. 
 
Nederländern
a  
2000 
 

 
Motivations, 
satisfaction, and 
information of 
immediate breast 
reconstruction 
following 
mastectomy 

 
Att utvärdera 
motivation för och 
hur nöjda 
patienter var med 
bröstrekonstruktio
n. Utvärdera 
livskvalitet, 
kroppsuppfattning 
och sexualitet. 

 
Kvantitativ 
 
Retrospektiv 
 
Enkätfrågor 

 
n= 73 kvinnor 
med 
rekonstruktion 

 
Motivation och fördelar till 
rekonstruktion var att få slippa 
känslan av att bli stympad, undvika 
externa proteser, att känna sig 
feminin och sexuellt attraktiv samt att 
undvika förändringar i sexuella 
samlivet.  
 
Trots att hälften av kvinnorna fick 
komplikationer eller hade klagomål 
så var 70% nöjda och 88% skulle 
göra om det.  
 
Hur nöjda de var hängde samman 
med informationen de fick. Ju högre 
förväntningarna var desto högre var 
behovet av information. 
 

 
Hög  

 
3. 

 
Crompvoets 
 
Australien  
2006 
 

 
Comfort, control or 
conformity; 
women who 
choose breast  
reconstruction 
following  
mastectomy 
 

 
Att studera hur 
kvinnorna upplevt 
sin 
bröstrekonstruktio
n och hur de ser 
på sina nya 
kroppar. 

 
Kvalitativ  
 
Intervjuer med 
kvinnor från en 
större studie. 
 

 
n = 5 kvinnor 
 
n= 4 med 
rekonstruktion 
n= 1 
mastektomi 

 
Kvinnorna önskade få rekonstruktion 
för att återfå känslan av att vara 
normala, kvinnliga samt slippa 
besvär med proteser. Tre av 
kvinnorna upplevde att 
rekonstruktionen påverkat deras liv 
positivt. För den fjärde kvinnan 
misslyckades rekonstruktionen vilket 
fick fysiska och psykiska 
konsekvenser. 
 

 
Medel 
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4. 

 
Damen et.al. 
 
Nederländern
a  
2010 

 
High satisfaction 
rates in women 
after DIEP flap 
breast  
reconstruction  

 
Att förklara hur 
nöjda kvinnorna 
är med 
rekonstruktionen 
och vilka faktorer 
som påverkat 
detta, samt viken 
inverkan 
rekonstruktionen 
haft på sexualitet 
och 
kroppsuppfattning 

 
Kvantitativ  
 
Prospektiv 
 
Enkätfrågor 
 

 
n= 72 kvinnor 
med 
rekonstruktion 
 

 
Kvinnorna upplevde mindre fysisk 
smärta och bättre fysisk funktion än 
generella populationen, annars ingen 
skillnad i livskvalitet.  
 
De kvinnor som fått fördröjd 
rekonstruktion upplevde att de fått 
bättre kroppsuppfattning och kände 
sig mer feminina.  
 
90 % av kvinnorna uppgav att de var 
nöjda med informationen som gavs, 
att deras förväntningar på 
rekonstruktion uppnåtts och att de 
skulle göra om samma val igen. 
 

 
Hög 

 
5. 

 
DeGournay 
et.al. 
 
Frankrike 
2010 
 

 
Evaluation of 
quality of life  
after breast 
reconstruction 
using an autologus 
latissimus 
dorsi 
myocutaneous flap 
 

 
Att utvärdera hur 
nöjda patienterna 
är med sin 
rekonstruktion och 
vilken inverkan 
rekonstruktionen 
haft på deras 
livskvalitet och 
kroppsuppfattning 
 

 
Kvantitativ 
 
Retrospektiv 
 
Enkätfrågor 

 
n = 246 kvinnor 
 
n= 160 med 
rekonstruktion 
n= 86 med 
mastektomi 

 
Ingen skillnad i livskvalitet påvisades.  
 
Kroppsuppfattningen var bättre i 
gruppen som fått rekonstruktion.  
 
Kvinnorna som fått rekonstruktion 
återupptog sitt sexuella samliv 
tidigare än mastektomerade. 
 

 
Hög 

 
6. 

 
Elder et.al. 
 
Sverige, 2005 
 

 
Quality of life and 
patient satisfaction 
in breast 
cancer patients 
after immediate 
breast 
reconstruction: a 
prospective study 

 
Att undersöka 
varför kvinnor 
genomgår 
bröstrekonstruktio
n, att fastställa 
generella och 
estetiska resultat 
1 år efter kirurgi 
samt hur kvinnors 
livskvalitet 
påverkas av 
kirurgin. 

 
Kvantitativ  
 
Longitudinell 
Jämförande   
 
Enkätfrågor vid 
diagnos samt 
efter 12 
månader 
 

 
n= 76 kvinnor 
med 
rekonstruktion 
 
Kontrollgrupp: 
n= 920 friska 
kvinnor 

 
Preoperativt var faktorer som 
emotionellt välmående och 
rollfunktion lägre än i 
kontrollgruppen. Men efter ett år var 
det likvärdigt. 
 
Främsta orsaken till att genomgå 
rekonstruktion var att slippa externa 
proteser. De flesta var nöjda med det 
estetiska resultatet, val av kirurgi och 
skulle rekommendera samma val till 
en vän. 
 
Även om livskvaliteten påverkas är 
skillnaden mellan rekonstruerade och 
kontrollgruppen nästintill obefintlig 
efter ett år. 
 

 
Medel  

 
7. 

 
Fung et.al. 
 
Kina, 
2001 

 
The Impact of 
Mastectomy, 
Breast conserving 
Treatment 
and Immediate 
Breast 
Reconstruction on 
the Quality of Life 
of  Chinese 
Women 

 
Syftet var att mäta 
vilken inverkan 
mastektomi, 
bröstbevarande 
kirurgi och 
bröstrekonstruktio
n har på olika 
aspekter av 
livskvalitet bland 
kinesiska kvinnor 
med bröstcancer. 

 

 
Kvantitativ 
 
Retrospektiv 
studie  
 
Strukturerade 
intervjuer  

 
n= 49 kvinnor 
 
n= 17 
bröstbevarande 
n= 15 med 
mastektomi 
n= 17 med 
rekonstruktion 

 
Ingen skillnad mellan grupperna 
gällande livskvalitet.  
 
Rekonstruktionsgruppen hade  
tendens till bättre kroppsuppfattning 
än mastektomigruppen dock ingen 
signifikant skillnad. 
 
Ingen skillnad mellan grupperna 
gällande sexualitet. 

 
Hög  

 
8. 

 
Hill & White 
 
Australien  
2008 
 

 
Exploring  
women´s 
experiences 
of TRAM flap 
breast  
reconstruction after 
mastectomy 
for breast cancer 
 

 
Att förklara och 
beskriva kvinnors 
upplevelse av 
rekonstruktion . 

 
Kvalitativ  
 
Beskrivande 
Förklarande 
Intervjuer 
 

 
n= 10 kvinnor 
med 
rekonstruktion 

 
Att förlora ett bröst hade stor 
betydelse. Kvinnorna omvärderade 
begreppet normalitet och fick en 
annan syn på sin kropp. 

 
Hög 

 
9. 

 
Holly et.al. 
 
England 

 
Immediate breast 
reconstruction and 
psychological 

 
Att jämföra 
psykologiska utfall 
av bröstcancer -

 
Kvantitativ  
 
Tvärsnitts-

 
n= 30 kvinnor 
med 
rekonstruktion 

 
Ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna gällande oro och ångest. 
 

 
Medel  
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2003 adjustment in 
women who have 
undergone surgery 
for breast cancer: a 
preliminary study 
 

behandling bland 
kvinnor som 
genomfört 
mastektomi och 
bröstrekonstruktio
n 

studie 
 
Strukturerad 
intervju  

 
Kontrollgrupp:  
n= 34 med 
mastektomi 

Ingen signifikant skillnad i 
kroppsuppfattning mellan grupperna 
men en tendens för rekonstruerade 
att de kände sig mindre fysiskt och 
sexuellt attraktiva. 
 
 
 

 
10. 

 
Marshall & 
Kiemle  
 
England 
 2005  
 
 

 
Breast 
reconstruction 
following cancer: 
Its impact on 
patients’ and 
partners’ sexual 
functioning 

 
Att utforska 
patienters och 
partners 
upplevelse av 
bröstrekonstruktio
n och påverkan 
på deras sexuella 
relation. 

 
Kvalitativ 
 
Retrospektiv  
Semistrukturera
d intervju 
 

 
n= 12 kvinnor 
med 
rekonstruktion 
n= 10 män 

 
Kvinnorna uttryckte oro över hur de 
skulle se ut. De ville se och känna sig 
normala samt känna sig feminina och 
sexuellt attraktiva. 
 
En del av kvinnorna upplevde att 
rekonstruktionen påverkade deras 
sexualliv negativt. Majoriteten av 
kvinnorna förlorade känseln i det 
rekonstruerade bröstet. 
 

 
Hög  

 
11. 

 
Nano et.al.  
 
Australien 
2005 

 
Psychological 
Impact and 
Cosmetic Outcome 
of Surgical 
Breast Cancer 
Strategies 
 
 

 
Att jämföra 
livskvalitet, 
kosmetiskt 
resultat samt hur 
nöjda patienter 
var av olika typer 
av kirurgi. 

 
Kvantitativ 
 
Jämförande 
Retrospektiv  
 
Intervju 
Enkätfrågor 
Fotografi-
tagning 
 
 

 
n= 310 kvinnor 
 
n= 123 med 
rekonstruktion 
n= 109 
bröstbevarande 
n= 78 med 
mastektomi 
 

 
Ingen skillnad i livskvalitet mellan 
grupperna.  
 
Bättre kroppsuppfattning hos 
rekonstruerade jämfört med 
mastektomerade. Rekonstruerade 
var mer nöjda med resultatet än de 
båda andra grupperna. 88 % skulle 
göra om det, 85 % hade fått tillräcklig 
information och 90 % skulle 
rekommendera rekonstruktion till en 
vän. 
 

 
Hög  

 
12. 

 
Nissen et.al. 
 
USA 
2002 

 
Quality of Life After 
Postmastectomy 
Breast 
Reconstruction 

 
Att utforska 
kvinnors 
förväntningar av 
bröstrekonstruktio
n efter 
mastektomi samt 
faktorer som 
påverkar deras 
livskvalitet efter 
rekonstruktion. 
 

 
Kvalitativ  
 
Deskriptiv  
 
Semistrukturera
d intervju 
Fokusgrupp 
 
 

 
n= 17 kvinnor 
med 
rekonstruktion 
 

 
Kvinnor valde rekonstruktion för att få 
känna sig mer kvinnliga, sexuellt 
attraktiva och normala. 
 
Generellt var de flesta nöjda trots oro 
för sjukdomens återkomst och 
kosmetiskt resultat. Trots att 
kvinnorna tyckte att de fått bra 
information var det fortfarande viss 
information som saknades. 
 

 
Hög  

 
13. 

 
Nissen et.al. 
 
USA 
2001 

 
Quality of Life after 
Breast Carcinoma 
Surgery; 
A Comparison of 
Three Surgical 
Procedures 

 
Att jämföra 
livskvaliteten hos 
kvinnor som 
genomgått olika 
typer av 
bröstkirurgi 
 
 
 
 

 
Kvantitativ 
 
Jämförande 
Prospektiv  
 
Enkätfrågor vid 
diagnos samt 1, 
3, 6, 12, 18, 24 
månader efter 
rekonstruktion 
 

 
n= 198 kvinnor 
 
n= 40 med 
rekonstruktion 
n= 55 med 
mastektomi 
n=103 
bröstbevarande 
 
 

 
Överlag mellan grupperna påvisades 
att nedstämdhet minskarmed tiden 
och att välmående ökar. 
 
Signifikant skillnad i fysisk, emotionell 
och funktionellt välmående. Sämre 
för rekonstruerade jämfört med 
mastektomerade 
 
Rekonstruerade kvinnor uppgav mer 
nedstämdhet än mastektomerade 
 

 
 Hög  

 
14. 

 
Rowland 
et.al. 
 
USA 
2000 

 
Role of Breast 
Reconstructive 
Surgery in 
Physical and 
Emotional 
Outcomes Among 
Breast 
Cancer Survivors 

 
Syftet var att 
undersöka 
kvinnors 
anpassning till 
bröstkirurgi efter 
bröstcancer. 

 
Kvantitativ 
 
Enkätfrågor 
som 
besvarades av 
två grupper, 
från två 
pågående 
större studier.  

 
n= 1957 
kvinnor 
 
57 % 
bröstbevarande 
26 % 
mastektomi 
17 % 
rekonstruktion 
 

 
Ingen skillnad i livkvalitet mellan 
grupperna. 
  
Rekonstruerade kvinnor upplevde en 
förbättrad kroppsuppfattning än 
mastektomerade, dock inte 
signifikant. 

 
Hög  

 
15. 

 
Rubino et.al.  
 
Italien 

 
Post-mastectomy 
reconstruction: 
a comparative 

 
Att utvärdera 
psykosociala och 
psykopatologiska 

 
Kvantitativ 
 
Jämförande 

 
n= 66 kvinnor 
 
n= 33 med 

 
Efter ett år ingen skillnad mellan 
rekonstruktionsgruppen och friska 
gruppen gällande livskvalitet, sociala 

 
Hög  
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Livskvalitet 

Nissen et.al. (2001) jämförde livskvalitet mellan tre olika metoder för bröstcancerkirurgi; 

bröstbevarande, mastektomi och rekonstruktion. Studiens deltagare fick besvara enkäter vid 

diagnostillfället samt 1, 3, 6, 12, 18 och 24 månader efter operation. Tre olika mätinstrument 

användes för att mäta livskvalitet. Det ena mätinstrumentet mätte bland annat fysiskt, socialt, 

emotionellt och funktionellt välmående och det andra mätte olika humörstämningar. Det 

tredje mätinstrumentet avsåg att utvärdera deltagarnas osäkerhet relaterat till sjukdomen 

vilket innebar hur de uppfattat informationen de fått i samband med diagnosen. Resultatet 

2007 analysis on 
psychosocial and 
psychopathological 
outcomes 

utfall hos patienter 
som genomgått 
bröstrekonstruktio
n efter 
mastektomi. 
 

Retrospektiv  
 
Semistrukturera
d intervju 

rekonstruktion 
n= 33 med 
mastektomi 
 
Kontrollgrupp: 
n= 33 kvinnor 
från generella 
populationen 
 
 

och sexuella relationer. 
Mastektomigruppen signifikant lägre 
livskvalitet och sexualitet. 
 
Mer oro och depression i 
rekonstruktions- och 
mastektomigrupperna. 

 
16. 

 
Sackey et.al.  
 
Sverige 
2010 

 
Ductal carcinoma 
in situ of the 
breast. Long term 
follow-up of health- 
related quality of 
life, emotional 
reactions and body 
image. 

 
Jämföra 
livskvalitet, 
kroppsuppfattning 
och 
känslomässiga 
reaktioner hos 
kvinnor med 
bröstcancer vilka 
genomgått olika 
kirurgiska 
behandlingar. 
 

 
Kvantitativ 
 
Jämförande 
 
Enkätfrågor 

 
n= 162 kvinnor 
 
n= 47 med 
rekonstruktion, 
n= 51 bröst-
bevarande 
n= 64 
bröstbevarande 
med 
strålbehandling 
 

 
Gruppen som fått rekonstruktion 
hade mer problem med 
kroppsuppfattning än övriga grupper. 
Rekonstruktionsgruppen skattade 
mindre smärta och bättre fysisk 
funktion än övriga, annars ingen 
signifikant skillnad i livskvalitet. 
 

 
Hög 

 
17. 

 
Sheehan 
et.al. 
 
Australien 
2008 

 
Regret associated 
with the decision 
for breast 
reconstruction: The 
association of 
negative body 
image, distress 
and surgery 
characteristics with 
decision 
regret 

 
Syftet var att 
undersöka i vilken 
utsträckning 
kvinnor känner 
ånger över 
bröstrekonstruktio
n samt att 
identifiera 
individuella 
skillnader i 
psykologiska 
faktorer och 
kirurgiska ingrepp 
förknippat med 
ånger. 
 

 
Kvantitativ 
 
Tvärsnitts-
studie 
 
Enkätfrågor 

 
n= 123 kvinnor 
med 
rekonstruktion 
 

 
52,8% ingen ånger 
27,6% mild ånger 
19,5% måttlig till kraftig ånger 
 
Känslan av ånger berodde på negativ 
kroppsuppfattning och psykologiska 
faktorer som stress. 
 
 

 
Hög  

 
18. 

 
Veiga et.al. 
 
Brasilien 
2004 

 
Quality of life 
outcomes after 
pedicled TRAM 
flap 
delayed breast 
reconstruction 

 
Syftet var att 
utvärdera vilken 
inverkan 
senarelagd 
bröstrekonstruktio
n har på 
hälsorelaterad 
livskvalitet efter 
mastektomi 

 
Kvantitativ  
 
Longitudinell 
jämförande  
 
Enkätfrågor 
preoperativt 
samt 3, 6 och 
12 månader 
postoperativt. 
 

 
n= 25 kvinnor 
med 
rekonstruktion 
 
Kontrollgrupp:  
n= 20 kvinnor 
med 
mastektomi 

 
Patienterna var nöjda med 
rekonstruktionen.  

Efter ett år hade rekonstruerade 
gruppen signifikant förbättrad 
livskvalitet inom sju av åtta områden, 
jämfört med kontrollgruppen. Ingen 
signifikant förbättring i fysisk funktion. 

 

 
Medel  
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visade att i samtliga grupper minskade negativa humörstämningar och osäkerheten kring 

sjukdomen reducerades med tiden samtidigt som deltagarnas välmående ökade. Trots att 

välmåendet ökade med tiden hos samtliga grupper uppgav de kvinnor som fått 

bröstrekonstruktion att de mådde sämre än övriga grupper såväl fysiskt, emotionellt som 

funktionellt. De rekonstruerade kvinnorna hade även i högre grad negativa humörstämningar 

än de som endast genomgått mastektomi. 

 

Att rekonstruerade kvinnor mår sämre bestreds av Veiga et.al. (2004) som studerade 

livskvalitet hos två olika grupper. Den ena gruppen genomförde endast mastektomi. Den 

andra gruppen genomförde senare bröstrekonstruktion. Ingen skillnad i livskvalitet uppmättes 

mellan de två grupperna innan operation. Efter rekonstruktion studerades livskvalitet vid tre 

olika tillfällen i rekonstruktionsgruppen. Livskvaliteten ökade successivt från 

rekonstruktionstillfället. Efter ett år jämfördes rekonstruktionsgruppen med dem som endast 

fått mastektomi. Den rekonstruerade gruppen skattade sin livskvalitet signifikant högre än 

mastektomigruppen. Även Rubino, Figus, Lorettu & Sechi (2007) rapporterade att 

rekonstruerade kvinnor hade bättre livskvalitet än mastektomerade, ett år efter operation.  

 

Elder et.al. (2005) visade att bröstrekonstruktionen förbättrade kvinnors livskvalitet. Studien 

som genomfördes i Sverige undersökte kvinnors livskvalitet vilka genomgått 

bröstrekonstruktion och jämförde resultatet med en åldersmatchad kontrollgrupp bestående 

av kvinnor från generella populationen. Innan operation skattade rekonstruktionsgruppen sin 

fysiska, emotionella, sociala och funktionella hälsa sämre än kontrollgruppen. Ett år efter 

operation hade rekonstruktionsgruppens livskvalitet förbättrats i sådan utsträckning att den 

var jämförbar med kontrollgruppens inom de flesta områden. Det enda område som 

fortfarande var sämre var emotionell hälsa (Elder et.al., 2005).  

 

Tre studier vilka mätte livskvalitet mellan olika grupper fann ingen signifikant skillnad i 

livskvalitet mellan rekonstruerade och mastektomerade kvinnor (De Gournay et.al., 2010; 

Nano et.al., 2005; Rowland et.al., 2000). 

 

Kvinnor som genomgått rekonstruktion rapporterade att de upplevde signifikant mindre 

smärta (Damen et.al., 2010; Elder et.al., 2005; Sackey, Sandelin, Frisell, Wickman & 

Brandberg, 2010) och bättre fysisk funktion än den generella populationen (Damen et.al., 

2010; Sackey et.al., 2010). 
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Att få tillräckligt med information gällande bröstrekonstruktion innan operation framhölls av 

kvinnorna vara av betydelse. Kvinnorna som genomgått bröstrekonstruktion beskrev att de 

upplevde att de fått bristfällig information och därmed inte förstått vidden av de problem som 

kunde följa efter operation. Kvinnorna önskade att de hade fått mer information gällande 

dränage, smärta efter operation, känselbortfall, lymfödem, infektionsrisk och risk för nekros. 

Vissa kvinnor uppgav att de inte var medvetna om att det kunde bli aktuellt med reoperation 

för att förbättra resultatet (Abu-Nab & Grunfeld, 2007; Nissen, Swenson & Kind, 2002). 

 

”I just didn’t realize that I would have to have so much surgery, I never expected it to 

take this long.” (Abu-Nab & Grunfeld, 2007, s 247) 

 

En del kvinnor hade heller inte förstått att bröstvårtan skulle avlägsnas. Kvinnorna medgav 

att de möjligen hade fått information men att de, vid informationstillfället, var oförmögna att 

ta till sig informationen (Nissen et.al., 2002). Kvinnorna upplevde att ångest och oro 

minskades av att få tala med personal och uttryckte att de hade önskat få professionell 

samtalskontakt innan operation (Marshall & Kiemle, 2005). Kvinnorna uttryckte även att de 

önskat få se fotografier på rekonstruerade bröst innan operation för att undvika orealistiska 

förväntningar (Nissen et.al., 2002). Denna önskan uttalades även av kvinnorna i två andra 

studier (Contant, van Wersch, Wiggers, Wai & van Geel, 2000; Marshall & Kiemle, 2005). 

Av de kvinnor som fått se fotografier innan operation upplevde en del att detta varit positivt 

samt att det bidragit till realistiska förväntningar på rekonstruktionen. Andra upplevde en 

besvikelse över att deras egna rekonstruerade bröst inte såg ut som brösten på fotografierna 

(Abu-Nab & Grunfeld, 2007).  

 

Damen et.al. (2010) undersökte hur nöjda kvinnor var med rekonstruktion och vilka faktorer 

som påverkade detta. Majoriteten av deltagarna ansåg att de fått tillfredsställande information 

om operationen och dess konsekvenser. Detta styrktes av ett flertal studier (Contant et.al., 

2000; Elder et.al., 2005; Nano et.al., 2005). Adekvat information samt realistiska 

förväntningar på rekonstruktionen medförde mer nöjda patienter (Contant et.al., 2000). Enligt 

Abu-Nab & Grunfelt (2007) kunde en tillfredställande rekonstruktion leda till en förbättrad 

kroppsuppfattning vilket i sin tur ökade förutsättningarna för en bättre livskvalitet. 
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Kroppsuppfattning 

Contant et.al. (2000) undersökte vilka faktorer som motiverade kvinnorna att genomgå 

bröstrekonstruktion samt vilka fördelar rekonstruktion medförde. De flesta kvinnorna svarade 

att de ville undvika känslan av att bli stympad, att de önskade känna sig feminina och sexuellt 

attraktiva. Kvinnorna beskrev vidare fördelarna med att ha genomgått bröstrekonstruktion. I 

studien deltog 73 kvinnor, av dessa uppgav 70 procent att de kände sig kvinnliga till följd av 

rekonstruktionen och 66 procent uppgav att den stärkt självförtroendet. Liknande upplevelser 

beskrevs av Elder et.al. (2005) där kvinnorna uttryckte att de efter rekonstruktionen åter 

kände sig som hela människor. I ett flertal olika studier förklarade kvinnorna att 

bröstrekonstruktion var ett sätt för dem att känna sig normala, både inför sin partner och för 

sig själva (Crompvoets, 2006; Hill & White, 2008; Marshall & Kiemle, 2005; Nissen et.al., 

2002).  

 

”…You could stand in front of a mirror and you looked like you were supposed to 

look and automatically you feel a whole lot better. You’re just not missing anything, 

you’re all complete again.” (Hill & White, 2008, s 85) 

 

“The reconstruction really helps you move on. It gave me a sense of feeling like, I am 

still going to look normal and I am going to be normal.” (Nissen et.al., 2002, s 551) 

 

Hill & White (2008) skildrade i sin studie kvinnornas motstridiga känslor inför önskad 

rekonstruktion. Kvinnorna kände en önskan att bli bekräftade för sin personlighet och ansåg 

att det inte borde behövas en rekonstruktion för att bli accepterade. Samtidigt hade de svårt 

att känna sig normala med endast ett bröst. Kvinnorna upplevde även att omgivningen såg 

bröstrekonstruktion som en kosmetisk åtgärd och därmed ett uttryck för fåfänga samt ett 

misslyckat sätt att hantera en svår situation (Hill & White, 2008). 

 

I tre olika studier undersöktes kvinnors upplevelser av olika kroppsegna 

bröstrekonstruktioner. Kvinnor som fått direkt och fördröjd rekonstruktion inkluderades. De 

kvinnor som fått fördröjd bröstrekonstruktion efter mastektomi beskrev att de fått förbättrad 

kroppsuppfattning, var mer bekväma med sina kroppar och kände sig mer kvinnliga (Abu-

Nab & Grunfeld, 2007; Damen et.al., 2010; Hill & White, 2008). Nano et.al. (2005) och 

Fung, Lau, Fielding, Or & Yip (2001) jämförde kvinnor som fått direkt rekonstruktion med 

endast mastektomerade kvinnor. Resultatet visade i den förstnämnda studien att 
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rekonstruerade kvinnor hade bättre kroppsuppfattning än mastektomerade.  I den sistnämnda 

studien kunde ingen signifikant skillnad påvisas men en viss förbättring kunde ändå 

uppfattas. 

 

De Gournay et.al. (2010) studerade kvinnor som genomgått mastektomi med rekonstruktion 

och jämförde dessa med kvinnor som genomgått endast mastektomi. Resultatet visade att om 

rekonstruktionen utförts inom 4 år efter mastektomin förbättrades kroppsuppfattningen. De 

kvinnor som fått rekonstruktion efter den tiden uppgav ingen signifikant förbättring av 

kroppsuppfattning jämfört med de kvinnor som endast genomgått mastektomi. När olika 

typer av rekonstruktioner jämfördes återfanns ingen skillnad. De deltagare som efter 

rekonstruktion upplevde sin kroppsuppfattning bäst var kvinnor yngre än 60 år, överviktiga 

kvinnor eller kvinnor vilka hade stora bröst sedan tidigare (De Gournay et.al., 2010). 

 

I en kvalitativ studie av Crompvoets (2006) belyste författaren fem kvinnors upplevelser av 

bröstrekonstruktion, från beslut till slutresultat. Kvinnorna valdes ut ur en större studie och 

ansågs representera teman som var vanligt återkommande i den större studiens intervjuer. 

Kvinnorna upplevde att en del av dem själva gått förlorade vid mastektomin. Två av 

kvinnorna beskrev brösten som en viktig del av deras personlighet och kvinnlighet, de kunde 

inte acceptera den förändrade kroppen som sin egen utan såg bröstrekonstruktion som enda 

möjligheten att återfå normalitet och sin kvinnlighet. En annan av kvinnorna beskrev 

försämrad självkänsla och depression som följd av mastektomin. För att få tillbaka 

självkänslan önskade hon bröstrekonstruktion. Efter rekonstruktion upplevde hon att det nya 

bröstet såg och kändes annorlunda samt var en ständig påminnelse om cancern. Dock var 

rekonstruktionen ett bättre alternativ än en extern protes. Rekonstruktionen gav henne 

möjlighet att klä sig kvinnligt, att kunna bära fina underkläder vilket stärkte hennes 

självkänsla (Crompvoets, 2006). 

 

Ett flertal studier uppgav att en av de största fördelarna med rekonstruktion var att undvika 

behovet av extern protes (Abu-Nab & Grunfeld, 2007; Contant et.al., 2000; Crompvoets, 

2006; Elder et.al., 2005). En av kvinnorna i Crompvoets (2006) studie beskrev att hon 

avskydde besväret med protesen. Hon ville kunna bära de kläder hon önskade samt upplevde 

protesen som en ständig påminnelse om förlusten av sitt bröst. 
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”…when I get up in the morning I like to just pull clothes on and just go. And so it just 

became… it was back to normal again, you know, just put on a bra without having to 

fiddle around with anything…” (Crompvoets, 2006, s, 82) 
 
Kvinnorna i Nissens et.al. (2002) studie beskrev liknande upplevelser av att vara utan bröst 

som en ständig påminnelse om cancern. En önskan om att se bra ut i kläder, kunna vara 

fysiskt aktiva och bära bh bidrog till beslutet om rekonstruktion för många av kvinnorna 

(Abu-Nab & Grunfeld, 2007; Contant et.al., 2000; Nissen et.al., 2002).         

                       

I en studie som jämfört kvinnor som fått direkt rekonstruktion med kvinnor som endast 

genomgått mastektomi framkom ingen signifikant skillnad i kroppsuppfattning mellan 

deltagarna. Dock visade kvinnorna som fått rekonstruktion en tendens till mer negativ 

kroppsuppfattning (Holly, Kennedy, Taylor & Beedie, 2003). De kvinnor som upplevde att 

kroppsuppfattningen försämrats som ett resultat av kirurgin uttryckte en känsla av att de blivit 

mindre fysiskt och sexuellt attraktiva (Holly et.al., 2003; Sheehan, Sherman, Lam & 

Boyages, 2008; Sackey et.al., 2010). Dålig kroppsuppfattning medförde en ökad stress för 

kvinnorna vilket i sin tur ledde till lägre självkänsla (Holly et.al., 2003). Sheehan et.al. (2008) 

påvisade att negativ kroppsuppfattning var främsta orsaken till ångrat val av rekonstruktion. 

 

Asymmetri och ärrbildning var faktorer som angavs vara orsaker till missnöje med 

rekonstruktionen vilken i sin tur ledde till försämrad kroppsuppfattning (Abu-Nab & 

Grunfeld, 2007; Sackey et.al., 2010). Även postoperativa komplikationer och behov av 

strålbehandling ledde till missnöje med rekonstruktionen (Rubino et.al., 2007). Några kvinnor 

beskrev att brösten kändes och såg onaturliga ut. Detta var bakomliggande orsaker till att 

några kvinnor valde att avlägsna implantaten (Nissen et.al., 2002). I Crompvoets (2006) 

studie misslyckades rekonstruktionen helt för en av kvinnorna, vilket ledde till psykiska och 

fysiska konsekvenser. Förväntningarna hon hade på en bröstrekonstruktion medförde att hon 

inte kunde acceptera sin nya kropp som den var. Det var inte förrän rekonstruktion inte längre 

var möjlig som hon kunde acceptera sitt nya jag. 

 

Trots eventuella komplikationer efter rekonstruktion var mer än hälften av deltagarna i 

flertalet studier nöjda och ansåg att rekonstruktionen mött förväntningarna. De uppgav att de 

skulle rekommendera andra kvinnor att genomgå rekonstruktion (Contant et.al., 2000; Damen 
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et.al., 2010; Elder et.al., 2005; Nano et.al., 2005; Rubino et.al., 2007;). Det nya bröstet var 

inte perfekt men bättre än inget alls (Abu-Nab & Grunfeld, 2007). 

 

”Anything is a bonus after having a mastectomy – it does look strange, but it is better 

than having nothing there.” (Abu-Nab & Grunfeld, 2007, s 246) 

 

Sexualitet 

Contant et.al (2000) mätte vilka faktorer som hade inverkan på kvinnors beslut gällande 

rekonstruktion. Sexualiteten var en faktor som tillskrevs betydelse. Kvinnorna som 

genomgått direkt bröstrekonstruktion uppgav att de ville undvika förändringar i sexuallivet 

och behålla känslan av att vara sexuellt attraktiva. Detta beskrevs av kvinnorna vara en orsak 

till val av rekonstruktion. När operationen var utförd var dock sexualiteten det enda området 

som inte hade något signifikant samband med hur nöjda kvinnorna var med sin 

rekonstruktion. Kvinnorna kunde vara missnöjda med rekonstruktionen men ändå uppge att 

de hade ett tillfredsställande sexualliv.  
 

En kinesisk studie jämförde olika typer av kirurgi och dess inverkan på livskvalitet. Tre 

grupper deltog i studien. Kvinnor som hade fått bröstbevarande kirurgi, kvinnor som 

genomgått mastektomi med rekonstruktion samt kvinnor som enbart genomgått mastektomi. 

Kvinnorna fick svara på frågor gällande sitt sexualliv. Ingen signifikant skillnad kunde 

påvisas mellan de olika grupperna (Fung et.al., 2001). 
 

I en kvalitativ studie av Marshall och Kiemle (2005) som omfattade kvinnor vilka fått 

rekonstruktion, var olika områden som påverkade kvinnornas sexualitet beskrivna. Sexuell 

ångest innebar oro över hur rekonstruktionen skulle påverka den sexuella relationen samt vad 

partnern skulle tycka om deras rekonstruerade bröst. Ångesten påverkades av vilken 

betydelse brösten hade i sexuella situationer. De kvinnor som såg brösten som en viktig del 

av njutning i samband med sex uttryckte mer oro. En negativ konsekvens av 

bröstrekonstruktion var nedsatt känsel i det rekonstruerade bröstet. En majoritet av kvinnorna 

uppgav att de inte längre hade någon känsel och ville inte att det rekonstruerade bröstet skulle 

beröras. De kvinnor som ansåg att brösten var viktiga för sexuallivet upplevde förlusten av 

det egna bröstet som mer plågsam (Marshall & Kiemle, 2005). 
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Kvinnorna uttryckte även skuldkänslor över att deras sexuella intresse svalnat efter 

operationen vilket relaterades till postoperativ smärta och obehag. När kvinnornas fysiska 

hälsa förbättrades återgick det sexuella intresset till hur det var innan operation. Partnerns 

första reaktion på rekonstruktionen var av betydelse för kvinnorna, positiv respons minskade 

kvinnornas sexuella ångest (Marshall & Kiemle, 2005). 

 

Rubino et.al. (2007) studerade psykosociala konsekvenser av bröstrekonstruktion efter 

mastektomi. Tre grupper studerades; friska kvinnor (n= 33), kvinnor som genomgått 

mastektomi med direkt eller fördröjd rekonstruktion (n= 33) och kvinnor som enbart 

genomgått mastektomi (n= 33). Cirka 70 procent av kvinnorna i mastektomigruppen 

upplevde att de hade sexuella problem efter operation. Över 80 procent av kvinnorna i 

rekonstruktionsgruppen uttryckte att de var nöjda med sitt sexuella samliv efter 

rekonstruktionen. Att bröstrekonstruktion hade en positiv inverkan på kvinnors sexualitet 

stärktes av De Gourney et.al. (2010) som visade att kvinnor som fått rekonstruktion 

återupptog sitt sexuella samliv tidigare efter operation än kvinnor som enbart genomgått 

mastektomi. 

 

Diskussion 
Sammanfattning av huvudresultaten 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa kvinnors upplevelse av livskvalitet i samband 

med bröstrekonstruktion efter mastektomi. Studiens resultat visade att kvinnors livskvalitet 

påverkades av bröstcancer och rekonstruktion såväl fysiskt, funktionellt, emotionellt och 

socialt (Elder et.al., 2005). Gemensamt för flertalet kvinnor som genomgått mastektomi var 

att förlusten av bröstet innebar försämrad kroppsuppfattning och att kvinnorna upplevde sig 

vara mindre feminina och sexuellt attraktiva (Contant et.al., 2000).  

 

Att få känna sig normal igen, återfå sin kvinnlighet och känna sig som en hel människa 

uppgavs av flertalet kvinnor vara orsak till att de önskade genomgå en bröstrekonstruktion 

(Crompvoets, 2006; Elder et.al., 2005; Hill & White, 2008; Marshall & Kiemle, 2005; Nissen 

et.al., 2002). Majoriteten av artiklarna som undersökt kroppsuppfattning i denna 

litteraturstudie visade att denna förbättrades efter rekonstruktion (Abu-Nab & Grunfeld, 

2007; Damen et.al., 2010; Hill & White, 2008; Nano et.al., 2005). Studierna belyste för- och 

nackdelar med rekonstruktion. Trots att en del kvinnor upplevde exempelvis asymmetri, 
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ärrbildning (Abu-Nab & Grunfeld, 2007; Sackey et.al., 2010) och postoperativa 

komplikationer (Rubino et.al., 2007) visade mer än hälften av deltagarna som genomgått 

bröstrekonstruktion att de var nöjda med rekonstruktionen, att den mötte förväntningarna och 

att de skulle rekommendera rekonstruktion till kvinnor i liknande situation (Contant et.al., 

2000; Damen et.al., 2010; Elder et.al., 2005; Nano et.al., 2005; Rubino et.al., 2007).  

 

I resultatet framkom att en majoritet av de kvinnor som fått rekonstruktion uppgav att de hade 

färre sexuella problem var mer nöjda med sitt sexualliv (Rubino et.al., 2007) samt återupptog 

sitt sexuella samliv tidigare än de som endast genomgått mastektomi (De Gourney et.al., 

2010). En del kvinnor upplevde fysiska konsekvenser i form av nedsatt känsel i bröstet vilket 

medförde att kvinnorna undvek beröring av det rekonstruerade bröstet. De kvinnor som ansåg 

att brösten var viktiga för sexuallivet upplevde förlusten av det egna bröstet som mer plågsam 

(Marshall & Kiemle, 2005).  

 

Att få tillräckligt med information gällande bröstrekonstruktion innan operation framhölls av 

kvinnorna vara av stor vikt. Adekvat information samt realistiska förväntningar på 

rekonstruktionen ledde till mer nöjda patienter (Contant et.al., 2000). Enligt Abu-Nab & 

Grunfelt (2007) kunde en tillfredsställande rekonstruktion leda till förbättrad 

kroppsuppfattning vilket i sin tur ökade förutsättningarna för en bättre livskvalitet.  

 

Resultatdiskussion 

I litteraturstudiens resultat framkommer att kvinnors upplevelser av livskvalitet, 

kroppsuppfattning och sexualitet, i samband med rekonstruktion, varierar. Såväl positiva som 

negativa upplevelser beskrivs inom alla ovannämnda områden. Författarna tror att detta 

delvis beror på människors individuella inställning till livet. Antonovsky (1991) förklarar en 

hälsomodell som utgår från känslan av sammanhang. En hög känsla av sammanhang innebär 

att ha en förmåga att kunna förstå, se en mening i och därmed kunna hantera svåra situationer 

i livet. Med utgångspunkt i Antonovskys synsätt menar författarna att kvinnorna i studiens 

resultat har olika förutsättningar för att hantera och bemästra den kris som bröstcancer, 

mastektomi och rekonstruktion medför.  

 

Tidigare forskning visar att bröstbevarande kirurgi är ett önskvärt val bland många kvinnor 

men inte alltid förenligt med medicinska rekommendationer. Att genom behandling ta bort ett 

bröst kan ge en känsla av minskad kvinnlighet och sexualitet. Bröstrekonstruktion kan vara 
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ett alternativ som hjälper kvinnan att behålla eller återfå sin självbild (Djohan, Gage & 

Bernard, 2008). De kvinnor som inte är nöjda med rekonstruktionen och mår sämre efter 

genomförd rekonstruktion uppger att detta beror på att de känner sig mindre fysiskt och 

sexuellt attraktiva (Holly et.al., 2003; Sheehan et.al., 2008; Sackey et.al., 2010). Författarna 

tror att detta kan bero på att de kvinnor som önskar bröstbevarande kirurgi tenderar att 

värdera sina bröst som en mer betydelsefull del av sin kvinnlighet, än de som själva väljer 

mastektomi. Författarna tror även att kvinnorna kan uppleva rädsla för att känna sig stympade 

till följd av mastektomin samt att förlora en del av sin kvinnlighet. Detta skulle kunna vara 

orsaken till att kvinnorna önskar ett så litet kirurgiskt ingrepp som möjligt. I de fall där det 

önskade valet inte går att genomföra, utan mastektomi måste utföras på grund av medicinska 

skäl, kan en del av kvinnorna välja att genomföra en bröstrekonstruktion. I studien av Nissen 

et.al. (2002) beskriver en del av kvinnorna att deras rekonstruerade bröst kändes och såg 

onaturliga ut. Författarna menar att om utgångsläget för kvinnan var att få behålla sitt eget 

bröst, blir kontrasten mellan ett naturligt och ett rekonstruerat bröst större, än för de kvinnor 

som aktivt valt mastektomi. Detta tror författarna kan vara en av orsakerna till att en del av 

kvinnorna har svårare att acceptera sin nya kropp. Författarna anser vidare att en förutsättning 

för att kunna känna sig fysiskt och sexuellt attraktiv, är att känna sig bekväm med och 

acceptera sin kropp. 

 

I ett flertal studier där den generella livskvaliteten studerats framkommer att 

bröstrekonstruktion förbättrar kvinnornas livskvalitet. Ett år efter genomförd rekonstruktion 

har nästintill alla områden inom livskvaliteten förbättrats, såväl fysiskt, socialt, emotionellt 

och funktionellt (Elder et.al., 2005; Rubino et.al., 2007; Veiga et.al., 2004). De studier som 

mäter livskvalitet, där resultatet visar likvärdig eller försämrad livskvalitet i den 

rekonstruerade gruppen, inkluderar inte sexualitet och kroppsuppfattning i undersökningen 

eller redovisar dessa områden separat (De Gourney et.al., 2010; Fung et.al., 2001; Nano et.al., 

2005; Nissen et.al., 2001; Rowland et.al., 2000). Av de studier där sexualitet och 

kroppsuppfattning redovisats separat visar två av studierna en signifikant förbättring av 

kroppsuppfattning (De Gourney et.al., 2010; Nano et.al., 2005) och två studier visar en 

förbättring, dock inte signifikant (Rowland et.al., 2000; Fung et.al., 2001).  

 

Att mastektomi påverkar kvinnors kroppsuppfattning och sexualitet påvisas i tidigare studier. 

Därför har forskare, vilka studerat kvinnors livskvalitet i samband med bröstcancerkirurgi, 

tagit fram egna mätinstrument för att mäta kroppsuppfattning och sexualitet (Frierson et.al., 
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2006). Författarna till litteraturstudien anser att det är anmärkningsvärt att sexualitet och 

kroppsuppfattning inte inkluderas i mätinstrument som mäter generell livskvalitet, då 

författarna anser att dessa faktorer har betydelse för de flesta människors välmående. Att 

mäta livskvalitet för rekonstruerade kvinnor och inte ens beakta faktorer som 

kroppsuppfattning och sexualitet, när tidigare forskning visat att detta påverkar dessa 

kvinnors fysiska och psykiska hälsa, anser författarna till litteraturstudien vara direkt 

missvisande. Vidare menar författarna att resultatet av vissa studier är vilseledande, då en 

jämförelse mellan mastektomerade och rekonstruerade kvinnor inte visar någon skillnad i 

livskvalitet, samtidigt som kroppsuppfattning förbättrats.  

 

Hur kvinnors sexualliv påverkas av bröstrekonstruktion har belysts ur flera olika synvinklar. 

De flesta av kvinnorna beskriver att rekonstruktion påverkat deras sexualliv positivt medan 

en del kvinnor uttrycker besvikelse (De Gourney et.al., 2010; Marshall & Kiemle, 2005; 

Rubino et.al., 2007). Författarna tror att en orsak till detta kan vara vilka förväntningar 

kvinnorna haft på rekonstruktionen. De kvinnor som har förväntat sig att en rekonstruktion 

ska ersätta deras förlorade bröst, kan uppleva en stor besvikelse när de efter operation har 

tappat en omfattande del av känseln i det nya, rekonstruerade bröstet. Vidare tror författarna 

att de kvinnor, som i sexuella sammanhang tillskriver brösten stor betydelse, får en mer 

negativ inverkan på sitt sexualliv, än de kvinnor vilkas främsta förhoppning varit att återfå 

känslan av att vara kvinnliga och sexuell attraktiva.  

 

Med utgångspunkt i detta anser författarna att det är av stor vikt att kvinnor som önskar 

genomgå bröstrekonstruktion får adekvat information om vad de kan förvänta sig av en 

rekonstruktion. För att kvinnorna ska tillgodogöra sig informationen på bästa sätt anser 

författarna att val av tidpunkt för informationen är av betydelse. Wolf (2004) framhåller det 

olämpliga i att till exempel ge information vid samma tillfälle som beskedet om 

cancerdiagnos, då detta kan leda till att kvinnorna inte förmår ta in informationen. Repetition 

samt individualiserad informationen ökar sannolikheten att kvinnorna tillgodogör sig 

informationen (Wolf, 2004). Vidare menar författarna till litteraturstudien att informationen 

bör ges såväl skriftligt som verbalt. 

 

Metoddiskussion 

Denna uppsats genomfördes som en litteraturstudie. En litteraturstudie används för att få en 

kunskapsöversikt över ett valt ämne och är en grund för fortsatt forskning (Polit & Beck, 
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2008). Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelse av livskvalitet efter 

bröstrekonstruktion i samband med mastektomi. Sökorden valdes efter syfte och 

frågeställning, dessa var body image, breast reconstruction, mammaplasty, mastectomy, 

satisfaction, sexuality och quality of life. Sökningen genomfördes i databaserna PubMed och 

Cinahl samt i sökmotorn Elin@Dalarna. För att erhålla aktuell forskning, och därmed få ökad 

tillförlitlighet av resultatet, begränsades sökningen till att omfatta artiklar publicerade från 

2000 och framåt. Vidare inkluderades endast artiklar som var publicerade på engelska samt 

tillgängliga i fulltext utan kostnad. Detta gjorde att urvalet begränsades och kan ha medfört 

att värdefull information för resultatet fallit bort. Litteraturstudien innefattade både artiklar av 

kvantitativ och kvalitativ ansats. Detta anser författarna ger en bredare överblick av ämnet. 

Majoriteten av artiklarna som inkluderades i resultatet var dock av kvantitativ ansats. 

Flertalet artiklar som påträffades i sökningen var kvantitativa och författarna tror att detta kan 

härledas till valet av sökord. Om andra sökord hade inkluderats, exempelvis experiences, 

kunde sökträffarna ha innehållit fler kvalitativa studier. Hur detta hade påverkat resultatet är 

ovisst. 

 

Beslutet att dela upp artiklarna, när dessa skulle bearbetas och analyseras, fattades av 

författarna för att kunna disponera tiden så effektivt som möjligt. Om bägge författarna 

bearbetat och analyserat samtliga artiklar hade dock risken för eventuella misstolkningar 

minimerats. För att värdera kvaliteten på artiklarna användes modifierade granskningsmallar 

av Willman et.al. (2006) samt Forsberg och Wengström (2008). Granskningsmallarna erhölls 

av Högskolan Dalarna. Av de artiklar som ingick i resultatet var samtliga artiklar av medel 

eller hög kvalitet vilket stärker studiens trovärdighet. När resultatet från kvalitativa artiklar 

presenterades valde författarna att använda citat från artiklarna, för att stärka trovärdigheten. 

Artiklarna som ingår i resultatet är genomförda i USA, Brasilien, Nederländerna, England, 

Italien, Australien, Kina, Sverige och Frankrike. Författarna tror att det finns kulturella 

skillnader gällande kroppsuppfattning och sexualitet och anser det därför vara en styrka att 

resultatet innefattar artiklar från olika delar av världen. 

 

Slutsats  

Att belysa hur kvinnors livskvalitet påverkas av bröstrekonstruktion efter mastektomi är av 

stor vikt då bröstcancer är en av vår tids största kvinnosjukdomar. I litteraturstudiens resultat 

framkommer att kvinnors upplevelser av livskvalitet, kroppsuppfattning och sexualitet, i 

samband med rekonstruktion, varierar. Såväl positiva som negativa upplevelser beskrivs 
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inom alla ovannämnda områden. Detta försvårar för författarna att dra en slutsats av 

resultatet. Dock uppger en majoritet av kvinnorna som fått rekonstruktion att de har färre 

sexuella problem och är mer nöjda med sitt sexualliv. Majoriteten av artiklarna som 

undersökt kroppsuppfattning visar att denna förbättras efter bröstrekonstruktion. En 

förutsättning för detta är att de känner sig nöjda med rekonstruktionen. En välinformerad 

patient med realistiska förväntningar har bättre förutsättningar att känna sig nöjd med 

rekonstruktionen och därmed få en bättre kroppsuppfattning. Detta tror författarna bidrar till 

en bättre livskvalitet. Författarna anser med utgångspunkt i detta att information är av stor 

betydelse i vården av dessa kvinnor. 

 

Förslag till vidare forskning 

Författarna anser att sexualitet och kroppsuppfattning bör inkluderas i livskvalitet och 

föreslår att nya mätinstrument utvecklas där dessa faktorer ingår. Få studier påträffades där 

forskare belyste kvinnors upplevelser av livskvalitet på lång sikt och författarna anser därför 

att vidare forskning inom detta område är av betydelse.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

Försämrad kroppsuppfattning och sexuella problem drabbar många kvinnor till följd av 

bröstcancer och mastektomi. Det är av vikt att sjuksköterskan i mötet med patienten vågar 

beröra dessa känsliga frågor, eftersom de i stor uträckning påverkar dessa kvinnors 

livskvalitet. Denna litteraturstudie bidrar till att belysa och öka kunskapen om vilken 

inverkan en bröstrekonstruktion har på dessa kvinnors kroppsuppfattning, sexualitet och 

livskvalitet. 
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