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Sammanfattning  Att konfronteras med en livshotande sjukdom och att behöva 

genomgå mastektomi innebär förändringar i en kvinnas liv. 

Genom att förlora bröstet, som är en symbol för kvinnlighet, 

kan könsidentiteten påverkas. När en förändring sker i livet kan 

livskvaliteten påverkas. Syftet med studien var att belysa 

kvinnors livskvalitet i samband med mastektomi. Studien 

utfördes som en litteraturstudie då aktuell vetenskaplig 

forskning sammanställdes. Resultatet visade att kvinnors 

livskvalitet påverkades på ett negativt sätt i samband med 

mastektomi. Kvinnor i alla åldersgrupper som hade genomgått 

mastektomi visade på lägre social-, emotionell- och fysisk 

funktion. Mastektomi var associerat med sämre sexuell 

livskvalitet och indikerade sämre känslor för sexuell attraktion. 

Både yngre och äldre kvinnor påverkades i sin 

kroppsuppfattning i samband med mastektomi. För att förbättra 

livskvaliteten var socialt stöd en betydande faktor. Kvinnans 

upplevelse av ångest då hon konfronteras med en livshotande 

sjukdom kan komma att ha långvarig effekt på hennes 

subjektiva välbefinnande. Ångest initialt förutsade sämre 

livskvalitet. Framtida omvårdnadsforskning bör inriktas på att 

belysa kvinnors unika livskvalitet samt undersöka skillnaden 

mellan ordinerade omvårdnadsåtgärder vid mastektomi för att 

finna evidensbaserade omvårdnadsåtgärder i syfte att minska 

kvinnors lidande och förbättra livskvaliteten. 
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Abstract To be confronted with a life threatening disease and having to 

go through mastectomy means changes to a woman's life. The 

breast is a symbol for femininity and having to lose that symbol 

can affect the woman's gender identity. Changes in life may 

affect quality of life. The purpose of this study was to highlight 

women's quality of life when they have gone through a 

mastectomy. The study was conducted as a literature review 

and current scientific research has been used. The result 

showed that a mastectomy can affect a women's quality of life 

in a negative way. Women of all ages who have gone through 

mastectomy showed less social-, emotional-, and physical 

function.  Mastectomy is associated with less sexual attraction 

which affects the quality of life. Both younger and older 

women felt like their body image was affected when 

mastectomy had been performed. To raise their quality of life, 

social support showed to be one of the main factors. The 

woman's experience of anxiety when she is confronted with a 

life threatening disease will have a long-lasting effect on her 

subjective well-being. Anxiety initially predicted poorer quality 

of life. Future nursing research should focus on women's 

unique quality of life and investigate differences in prescribed 

nursing interventions related to mastectomy in order to present 

evidence based nursing interventions to reduce women's 

suffering and improve quality of life. 
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Inledning  

The Medical News (2010a) rapporterar att frekvensen av bröstcancer varierar över 

världen, den är lägre i mindre utvecklade länder och större i de mer utvecklade. I 

Sverige får cirka 7 000 kvinnor varje år bröstcancerdiagnosen (Bröstcancerfonden, 

2010). Förenklat betyder det att 18 kvinnor varje dag får höra: Du har bröstcancer. I 

Sverige dör 1500 kvinnor i bröstcancer varje år vilket innebär att var sjätte timme 

avlider en kvinna (ibid.). Framför allt är det kvinnor som befinner sig i medelåldern 

och äldre som insjuknar (Cancerfonden, 2010). Medianåldern för insjuknande är 64 år 

och mindre än 5 % är under 40 år. De senaste årtiondena har möjligheten för kvinnor 

att bli botade från bröstcancer ökat. Att allt fler kvinnor drabbade av bröstcancer 

upptäcks tidigt och att behandlingsmetoderna blivit bättre är betydande faktorer (ibid.). 

Enligt Bröstcancerfonden (2010) är det en ljusare framtid för kvinnor som drabbats av 

bröstcancer då det skett framsteg inom diagnostik, vård och behandling.  I en rapport 

från Socialstyrelsen (2009) förtydligas att överlevnaden i bröstcancer har ökat stadigt 

från 1960 fram till idag. Av de kvinnor som fick bröstcancerdiagnos år 1960 hade 

endast 50 % en relativ överlevnad på 10 år, det vill säga att 50 % dog av bröstcancer 

inom 10 år. År 2000 var den beräknade 10-årsöverlevnaden 80 %, vilket innebar att 

20 % dog inom 10 år. I en studie av Romanek, McCaul och Sandgren (2005) belystes 

att förbättringar i behandlingsmöjligheter tillåter kvinnor med bröstcancerdiagnos att 

leva ett symtomfritt liv under flera år.  

Nationellt och internationellt är organisationen Rosa Bandet mycket framträdande 

som en symbol för kampen mot bröstcancer. Rosa Bandet som organisation är aktiv 

genom att öka medvetenheten och kunskapen om sjukdomen samt bidra med 

ekonomiskt stöd till forskning och kunskapsutveckling (Bröstcancerfonden, 2010).  

Den framträdande behandlingsstrategin för bröstcancer i Sverige är partiell 

mastektomi då radikal mastektomi genomförs allt mer sällan (Socialstyrelsens, 2007). 

Fredriksson och Liljegren (2009) menar att bröstbevarande kirurgi ger lika god 

överlevnad och en bättre livskvalitet jämfört med mastektomi. Skrzypulec, Tobor, 

Drosdzol och Nowosielski (2008) rapporterar att kvinnor som genomgått mastektomi 

och som får bättre socialt stöd tenderar att återhämta sig snabbare, hanterar 

situationen bättre och har högre självrespekt. Skrzypulec et al. (2008) betonar att 

sjuksköterskan genom sin medvetenhet om de förändringar som sker psykiskt och 

förändringar i livskvaliteten skall hjälpa kvinnorna att anpassa sig till den nya 

situationen. I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 

2005) står det att sjuksköterskan ska ha förmåga att tillgodose patientens basala och 

specifika omvårdnadsbehov såväl fysiska, psykiska som sociala, kulturella och 

andliga. På så sätt kan sjuksköterskan hjälpa patienten att förbättra sin livskvalitet 

även i svåra situationer, vilket en kvinna efter mastektomi kan uppleva. 

 

Bakgrund 

Livskvalitet efter bröstcancerdiagnosen 

Livskvalitet definieras med referenser till tidigare studier av Sammarco (2001) som en 
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känsla av välbefinnande som påverkas av om individen är tillfredsställd eller 

otillfredsställd med aspekter som är viktiga för personen. Livskvalitet omfattar en 

interaktion mellan hälsa, funktion, socioekonomi, psykologi/andlighet och familj. 

Bröstcancerdiagnosen påverkar olika domäner av livskvaliteten. Kvinnorna känner en 

oro för framtiden och upplever ångest inför familjesituationen (ibid.). Nordenfelts 

(2004) teori som är inriktad på hälsa och samhälle innebär att människans hälsa och 

livskvalitet är beroende av hur hon mår och hur hon trivs i sin tillvaro. Sammarco 

(2001) rapporterade ett starkt samband mellan upplevt socialt stöd och livskvalitet. 

Kvinnor som upplevde socialt stöd hade bättre livskvalitet i familjen. Ett 

välfungerande familjeliv, som till exempel ett bra äktenskap och anpassning från barn 

och make, hotas ofta när unga kvinnor drabbas av bröstcancer. Familjer uppvisar ofta 

ett ökat behov av socialt stöd vid en bröstcancerdiagnos. Att erbjuda socialt stöd till 

makarna och barnen kan vara betydelsefullt för att förbättra livskvaliteten i familjen. I 

de Nationella riktlinjerna för bröstcancersjukvård (Socialstyrelsen, 2007) visades att 

kvinnan upplever en oro för att inte kunna finnas som mor och partner för sina 

närmaste. Även partner till patienter med bröstcancer rapporterar hög grad av 

emotionella problem. I familjen sker många förändringar, nya roller bildas och det 

sker ändringar i arbetsfördelningen och aktiviteter. På så sätt är även partner, barn och 

närstående i behov av stöd.   

Cimprich, Ronis och Martinez-Ramos (2002) visade att ålder vid bröstcancerdiagnos 

kunde vara en signifikant faktor som påverkade den långsiktiga livskvaliteten. 

Kvinnor som hade fått diagnosen i en äldre ålder (>65 år) visade på signifikant sämre 

fysiskt välbefinnande än kvinnor som hade fått diagnosen i yngre ålder (<46 år) eller i 

medelåldern (46-65 år). Däremot visade kvinnor som hade fått diagnosen i äldre ålder 

ett bättre socialt välbefinnande än kvinnorna i den yngre åldersgruppen, men inte 

bättre än kvinnorna i medelåldersgruppen. Att få bröstcancerdiagnos i en äldre ålder 

medförde mer trötthet, värk, smärta och sämre fysisk hälsa. Kvinnorna kände sig 

mindre nyttiga, mer osäkra angående framtiden och de gjorde mindre positiva 

förändringar i livet på grund av bröstcancerdiagnosen. Kvinnor som hade fått 

diagnosen i yngre ålder hade en sämre status i relation till reproduktiva frågor, som 

fertilitet och förändringar i menstruation. Även psykisk ångest relaterad till diagnos 

och behandling, förändring i utseende, självkänsla, ångest för familj och effekt på 

sexualitet var sämre hos kvinnor i den yngre åldersgruppen. Däremot visade kvinnor i 

den yngre åldersgruppen en mer positiv anda vad gällde förändringar i livet som 

resultat av diagnos och behandling av bröstcancer.  

Hur kvinnornas livskvalitet påverkades av bröstcancerdiagnosen berodde på var 

kvinnan befann sig i livscykeln. Hur länge kvinnorna hade överlevt 

bröstcancersjukdomen spelade en betydande roll för livskvaliteten. Kvinnor som hade 

levt längre med sjukdomen visade på bättre livskvalitet och bättre psykiskt och socialt 

välbefinnande. I de Nationella riktlinjerna för bröstcancersjukvård (Socialstyrelsen, 

2007) betonades att kvinnor med återfall i bröstcancer rapporterade en stressad 

livssituation. Tercyak, Peshkin, Brogan, DeMarcu och Pennanen et al. (2007) skrev 

att om kvinnan har anhöriga som har drabbats av bröstcancersjukdomen rapporterar 

kvinnan mer stress jämfört med de som har en lägre förekomst av bröstcancer i 

släkten. 
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Bröstet – en symbol för kvinnlighet 

Carlsson (2007) beskrev att när kvinnan förlorar bröstet kan könsidentiteten påverkas. 

Självbilden förändras av att kvinnan inte längre är den hon varit och 

kroppsförändringarna kan påminna om sjukdomen. Efter cancerbehandlingen är 

kroppen förändrad och fungerar kanske inte som förut vilket kan medföra känslor av 

saknad och sorg, även självförtroendet minskar. Sexuallivet i en relation kan 

förändras och detta kan negativt påverka relationen. Att utveckla en ny relation till en 

partner kan upplevas svårt. Bröstbevarande kirurgi och rekonstruktiv kirurgi medför 

ofta en bättre självbild än totalt borttagande av bröstet. Carlsson (2007) belyste att 

tidigare studier rapporterat att yngre kvinnor ofta får en större negativ påverkan på 

självbilden än äldre. I likhet med detta skrev Bergh, Brandberg, Ernberg, Frisell och 

Fürst et al. (2007) att kirurgi kan leda till påverkad kroppsuppfattning. Att lära känna 

sin kropp igen efter bröstcancerbehandling kan ta lång tid. Romanek et al. (2005) 

betonade genom att hänvisa till andra studier att bröstet är en kroppsdel som är starkt 

sammanflätad med en känsla av kvinnlighet och feminintet. Enligt Romanek et al. 

(2005) visade tidigare studier på att ju mer symbolisk kroppsdel som förloras desto 

mer störning i självkänslan och självuppfattningen kommer personen att uppleva. Von 

Smitten (2007) beskrev kirurgiska behandlingar av bröstcancer och menade att 

bevarande av bröstet gav patienten signifikant bättre tillfredsställelse och 

kroppsuppfattning.   

 

Mastektomi  

Von Smitten (2007) redogör för utvecklingen av den kirurgiska behandlingen av 

bröstcancer. Det var i slutet av 1800-talet som den kirurgiska behandlingen började 

bli en framträdande behandlingsmetod. Grunden för denna behandlingsmetod var att 

anestesin gjorde stora framsteg inom medicinen, vilket medförde möjligheter att 

utföra komplicerade operationer. Von Smitten (2007) hänvisar till amerikanen Halsted, 

som förordade en behandlingsmetod, som utgick från att det organ där cancer fanns 

borde avlägsnas tillsammans med den närmaste vävnaden och de regionala 

lymfkörtlarna. Det stora kirurgiska ingreppet bestod då i att avlägsna bröstet med så 

mycket hud som möjligt tillsammans med bröstmusklerna musculus pectoralis major 

och minor samt att tömma armhålans lymfkörtlar. Operationen kallades Halsteds 

radikala mastektomi och användes på praktiskt taget alla kvinnor som opererades för 

bröstcancer fram till början av 1970-talet. Idag utförs den operationen endast då 

cancer är lokalt mycket avancerad. Sedan dess har det skett en utveckling av 

mastektomioperationen. År 1986 rekommenderade Medicinalstyrelsen bröstbevarande 

kirurgi som alternativ till mastektomi. Att genomföra bröstbevarande kirurgi är 

möjligt om inte tumörens storlek orsakar att bröstets form blir oacceptabelt för 

kvinnan. Därför är tumörens storlek i förhållande till bröstets volym avgörande. Även 

andra kontraindikationer till bröstbevarande kirurgi finns, som till exempel tidigare 

strålbehandling av brösten och bindvävssjukdom.  

Under 1970-talet påbörjades några randomiserade prospektiva studier som efter 20 års 

uppföljning inte visade någon skillnad mellan bröstbevarande kirurgi och mastektomi 

i frågan om patientens överlevnad. Utan strålbehandling kan recidivfrekvensen 
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trefaldigas, det är därför nödvändigt att kombinera resektion av bröstet med 

strålbehandling. En behandlingsmetod för kvinnlig bröstcancer som började etablera 

sig i början av 2000-talet utgick från en analys av lymfkörteln som kallas 

portvaktskörteln. Då undersöktes om cancerceller spridits från tumören till en eller 

flera körtlar. Om portvaktskörteln är frisk behövs ingen utrymning. Vid bröstkirurgi 

betyder det att axillen inte behöver utrymmas, och på så sätt undgår patienten besvär 

från den opererade sidan. Tidigare utfördes alltid utrymning av axillen vid invasiv 

bröstcancer (ibid.).  

Idag är operation den vanligaste behandlingen av bröstcancer (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2010). Målet är att avlägsna cancer med marginal. 

Bröstbevarande kirurgi är den vanligaste formen av kirurgi då den innefattar 

kirurgiska behandlingar av bröstcancersjukdomen där bröstet bevaras. Andra former 

av kirurgiska ingrepp är mastektomi där hela bröstet avlägsnas. Vid partiell 

mastektomi avlägsnas en större del av bröstet och vid lumpektomi avlägsnas en liten 

del av bröstet (ibid.). En operationsmöjlighet för behandling av bröstcancer är 

subkutan mastektomi där hud och bröstvårta-vårtgården komplexet bevaras och den 

tumördrabbade körtelvävnaden avlägsnas (The Medical News, 2010b). I likhet med 

detta skriver Nationella riktlinjer för bröstcancersjukvård (Socialstyrelsen, 2007) att 

partiell mastektomi har blivit allt vanligare dock finns det indikationer för att 

genomföra en mastektomi. Detta kan exempelvis vara om patienten själv önskar eller 

om tumören visar utbredd växt då partiell mastektomi inte är möjligt, eller om 

mammografi visar på tumörseende och tumörutbredning som ger stor risk för lokalt 

återfall. För att kunna genomföra partiell mastektomi studeras tumörens storlek i 

förhållande till bröstets volym för att kunna bedöma om det finns möjlighet till ett gott 

estetiskt resultat. Tumörer över 4 cm är inte vanligt att behandla med partiell 

mastektomi. Partiell mastektomi tillsammans med strålbehandling mot bröstet är ett 

alternativ till mastektomi. Strålbehandling postoperativt mot det kvarvarande bröstet 

är en standardbehandling. Romanek et al. (2005) undersökte kvinnors beslutstagande 

för behandling angående bröstcancer genom att använda sig av en frisk population. 

Studien visade att kvinnor som hade bröstcancer i familjehistorien var mindre 

benägna att välja lumpektomi. De fann även en skillnad mellan äldre och yngre 

kvinnors val av behandling, då de yngre kvinnorna valde lumpektomi oftare än äldre 

kvinnor. Yngre kvinnor ansåg även att effekten på sexualiteten var viktigare än vad de 

äldre kvinnorna ansåg, även bevarandet av bröstet ansågs viktigare för de yngre 

kvinnorna. Kvinnor som valde lumpektomi eller mastektomi skilde sig inte i sin 

bedömning av överlevnad eller rädsla för döden (ibid.). 

 

Mastektomi och livskvalitet 

Förändringar i livet kan påverka livskvaliteten. Sammarco (2001) beskrev att 

livskvalitet är en interaktion mellan olika aspekter i livet, exempelvis 

psykiska/andliga och familjelivet. Att drabbas av en livshotande sjukdom och behöva 

genomgå mastektomi påverkar livskvaliteten olika för kvinnor. En förändring 

påverkar olika aspekter i livet då även stress- och oro känslor kan växa inombords. 

Att uppleva god livskvalitet är viktigt för att göra livet betydande. Skrzypulec et al. 

(2008) visade att tillfredsställelsen hos kvinnor efter en mastektomi berodde på 
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intensiteten i upplevelsen av posttraumatisk stress. Även nivån av depression och 

ångest berodde på intensiteten i upplevelsen av posttraumatisk stress. Att minska den 

posttraumatiska stressen hade en avgörande betydelse för livskvaliteten. Enligt Jahren 

Kristoffersen och Breievne (2006) menar Eriksson att utebliven omvårdnad kan 

orsaka omvårdnadslidande. Omvårdnadslidandet är kopplat till patientens upplevelse 

av själva omvårdnadssituationen. Eriksson sammanfattar omvårdnadslidande i 

kategorierna kränkning av patientens värdighet, fördömande och straff, maktutövning 

och utebliven omvårdnad. Att förbise en människas behov av omsorg och hjälp har ett 

nära samband med kränkning av patientens värdighet. Om sjuksköterskan inte 

observerar alla aspekter som påverkar livskvaliteten kan hon gå miste om att 

tillgodose den unika patientens specifika omvårdnadsbehov. Sjukdomslidande, menar 

Eriksson, kan omfatta såväl fysisk smärta som själsligt och andligt lidande i form av 

exempelvis förnedring. Känslan av förnedring uppstår hos en människa i samspel med 

andra människor beroende av vilka reaktioner som uppstår (ibid.).  

Sjuksköterskan bör därför förstå varför sjukdom medför lidande för att kunna möta 

patienter på ett sätt som lindrar lidandet. För att sjuksköterskan lättare skall kunna 

hjälpa kvinnor till att uppnå bästa möjliga livskvalitet behandlar föreliggande 

litteraturstudie hur kvinnors livskvalitet påverkas i samband med mastektomi. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors livskvalitet i samband med 

mastektomi. 

 

Metod 

Studien utfördes som en litteraturstudie vilket betyder att aktuell vetenskaplig 

forskning sammanställdes. Området som studerades var kvinnors livskvalitet i 

samband med mastektomi. Litteraturstudien består av en kvalitativ och tio 

kvantitativa vetenskapliga artiklar. En artikel var kombinerad kvantitativ och 

kvalitativ men övervägande kvantitativ metod. Samtliga artiklar svarade mot syftet 

och är funna i vetenskapliga databaser. Artiklarna har under arbetets gång granskats, 

analyserats och därefter sammanställts utifrån en induktiv ansats. Litteraturstudien är 

skriven utifrån Fribergs bok (2006). 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen startades med en pilotsökning i databaserna Cinahl, PsycInfo, 

Swemed+ och Pubmed. Därefter avgränsades den slutliga sökningen till databaserna 

Cinahl och PsycInfo där det fanns mest relevanta artiklar som svarade mot syftet. 

Utifrån studiens syfte valdes tre sökord, vilka var mastektomi, livskvalitet och 
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anpassning. För att göra sökningen mer korrekt användes svenska MeSH där 

mastektomi och livskvalitet översattes till mastectomy och quality of life.  

I Cinahl användes Cinahl Headings på quality of life och mastectomy. Sökordet som 

inte fanns som headings söktes i fritext, vilket var adjust*. Sökorden i de olika 

databaserna presenteras i tabell 1. Sökordsöversikt. 

 

Tabell 1. Sökordsöversikt 

Sökord Cinahl 

Subject headinglist 

Psycinfo 

Thesaurus 

Livskvalitet Quality of life Quality of life 

Quality of life* 

(fritext) 

Mastektomi Mastectomy Mastectomy 

Mastectomy (fritext) 

Anpassning Adjust* (fritext)  

 

Enligt Friberg (2006) användes asterisk trunkering för att få ett större urval, det vill 

säga få med alla böjningsformer. För att koppla ihop två sökord har användes Boolesk 

söklogik vilket innebär att AND användes (Friberg, 2006).  

I PsycInfo användes thesaurus-termer för quality of life och mastectomy. I databasen 

söktes även quality of life och mastectomy i fritext. 

Sökvägarna för resultatartiklarna presenteras i Sökhistorik, Tabell 2, bilaga I. 

Sökningar som gav dubbletter redovisas inte.  

I Cinahl var inklusionskriterierna peer reviewed, research-artiklar och publicerade på 

engelska mellan 2000 till 2010.  I PsycInfo var inklusionskriterierna att artiklarna 

skulle vara publicerade mellan 2000 till 2010, därefter valdes peer reviewed journals.  

Exklusionskriterier var review-artiklar. Sökningarna som gjordes gav 177 artiklar, där 

samtliga titlar studerades. Alla titlar som var intressanta i relation till syftet valdes att 

studera abstract, då lästes 71 abstract. Efter att ha läst artiklarnas abstract valdes 23 

artiklar till urval 1 som svarade bra mot syftet. Därefter granskades artiklarna i urval 1 

vetenskapligt enligt bedömningsmallarna för kvalitativa och kvantitativa artiklar av 

Carlsson och Eiman (2003). Efter gemensam bearbetning av artiklarna i urval 1 

valdes 12 artiklar till urval 2. Bearbetningen bestod av att studera artiklarnas 

vetenskapliga grad, syfte och konklusion. Artiklarna som valdes till urval 2 var mest 

relevanta mot syftet. Flertalet av artiklarna som exkluderades var för medicinskt 

inriktade och även att andra behandlingsmetoder mot bröstcancer belystes. Av 

resultatartiklarna i urval 2 bedömdes nio artiklar till grad I, två artiklar till grad II och 

en artikel till grad III. Resultatartiklar som användes fanns i fulltext i databaserna och 

betecknas med [Electronic version] samt med en asterisk i referenslistan. 
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Databearbetning 

Litteraturstudiens resultatartiklar finns presenterade i en artikelöversikt, där syfte, 

metod, urval, slutsats/resultat och vetenskaplig kvalitet redovisas (Tabell 3, bilaga II). 

Analysen gjordes utifrån en induktiv ansats där artiklarnas resultatdel studerades. 

Studiet av artiklarna gav en inblick i hur kvinnors livskvalitet påverkas i samband 

med mastektomi. Begreppen reducering, kondensering och fokusering nämns i 

Riktlinjerna för skriftliga uppgifter och vetenskapliga arbeten (Högskolan i Halmstad, 

2010) och utifrån dessa begrepp bearbetades resultatdelarna. Analysprocessen bestod 

av att resultatdelarna lästes enskilt artikel för artikel och reducerades gemensamt, det 

viktigaste och mest intressanta mot syftet valdes ut. Därefter jämfördes resultaten från 

resultatartiklarna och kondenserades i olika teman. Analysprocessen medförde att 

olika teman kunde bildas, innehållande aspekter, som kan ha påverkat livskvaliteten i 

samband med mastektomi. Resultatet presenteras i olika teman. Dessa är mastektomi, 

livskvalitet, kroppsuppfattning, psykiska symtom, socialt stöd och position i livet. 

 

Resultat 

Mastektomi - livskvalitet  

Metcalfe, Esplen, Goel och Narod (2005) visade att radikal mastektomi var associerad 

med lägre livskvalitet jämfört med subkutan mastektomi. Även en studie av Engel, 

Kerr, Schlesinger-Raab, Sauer och Hölzel (2004) rapporterade att kvinnor i alla 

åldersgrupper som hade genomgått mastektomi visade sämre social-, emotionell- och 

fysisk funktion. Kvinnorna rapporterade även sämre sexuell aktivitet, ekonomi och 

livskvalitet. Variabler som mättes i studien var rollfunktion, aptit, attraktion, utseende, 

känna sig hel, kosmetiskt resultat, ärr, osäkerhet, social kontakt, vardagliga vanor, 

sexuell aktivitet, totala livskvaliteten, trötthet, illamående, kräkningar, ekonomi, 

emotionell- och social funktion, fysisk funktion, framtida hälsa, sömn, parförhållande 

och sexuell relation. Samtliga variabler förbättrades signifikant över tid för kvinnorna 

mellan 50-69 år. För kvinnor som var yngre än 50 år rapporterades endast en 

förbättring av variabler som roll- och social funktion, trötthet, illamående och 

kräkningar. Det största fyndet var att kvinnor som hade genomgått mastektomi inte 

endast hade sämre kroppsuppfattning utan de kände sig även mindre attraktiva, gillade 

inte helhetsintrycket av sig själva, kände sig inte hela, var missnöjda med sina bröst 

och ärr. Även kvinnornas arbete och fritidsintressen, det vill säga rollfunktionen, var 

begränsad. De var även mindre sexuellt aktiva, kände sig osäkra, undvek kontakt med 

andra människor och deras dagliga vanor var påverkade i större utsträckning (ibid.). I 

en studie av Rabin, Heldt, Hirakta och Fleck (2008) belystes olika domäner av 

livskvalitet.  Kvinnor som hade genomgått mastektomi uppgav sämre upplevd 

livskvalitet i den fysiska och psykiska domänen än vad kvinnor gjorde inom andra 

livskvalitetdomäner. Domänerna var sociala relationer, miljö och den totala 

livskvaliteten, dock visades att även dessa domäner påverkades. Wronska, Stepien 
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och Kulik (2003) visade att kvinnor som hade genomgått en radikal mastektomi 

upplevde sämre fysisk kondition, vardagsfunktion, familj- och socialt liv jämfört med 

kontrollgruppen. Sammarco (2009) fann att ha fysisk ohälsa, att ha genomgått en 

mastektomi och att rapportera hög nivå av upplevd osäkerhet var alla signifikant och 

negativt associerat med livskvalitet. Studien avslöjade att den mest influerade 

variabeln på livskvalitet var upplevd osäkerhet, följt av om kvinnan hade andra 

sjukdomar, det upplevda sociala stödet och att ha genomgått mastektomi. En studie av 

Härtl, Engel, Herdchbach, Reinecker och Sommer et al. (2008) visade att den totala 

livskvaliteten främst avseende symtom förbättrades under en två års 

uppföljningsperiod efter den primära operationen. De största förändringarna i 

hälsorelaterad livskvalitet avseende symtom observerades under de första sex 

månaderna. Symtom som trötthet, illamående och kräkning, smärta, 

andningspåverkan och nedsatt aptit förbättrades över tid. Symtom som sömnlöshet 

varken ökade eller minskade under uppföljningsperioden. 

 

Mastektomi - livskvalitet - kroppsuppfattning 

Beckjord och Compas (2007) visade att mastektomi var associerad med signifikant 

sämre sexuell livskvalitet. Den sexuella livskvaliteten var signifikant korrelerad med 

ålder, sjukdomsfas och depressiva symtom. Yngre ålder och högre stadium av 

sjukdomen var signifikant associerad med sämre sexuell livskvalitet. Kemoterapi var 

associerat med sämre sexuell livskvalitet för alla kvinnor, oavsett kirurgisk 

behandling. Kemoterapi och mastektomi indikerade för sämre känslor av sexuell 

attraktion. De som genomgick lumpektomi och kemoterapi och de som genomgick 

mastektomi rapporterade ingen skillnad i känslan av att känna sig sexuellt attraktiva. 

Det var även funnet att känslomässig stress, mätt som depressiva symtom, var 

signifikant associerat med sämre sexuell livskvalitet. Engel et al. (2004) jämförde 

mastektomi och bröstbevarande terapi, vilket visade att även äldre kvinnor blev 

påverkade i sin kroppsuppfattning. Varken kroppsuppfattningen eller sexuell aktivitet 

förändrades signifikant under studietiden som var fem år. Brandberg, Sandelin, 

Erikson, Jurell och Liljegren et al. (2008) undersökte de förändringar som sker i 

samband med att kvinnor genomgår bilateral profylaktisk mastektomi inklusive 

bröstrekonstruktion. Resultatet visade att 46 % rapporterade en negativ effekt på 

intima situationer och 25 % rapporterade en negativ påverkan på femininitet ett år 

efter operationen. Nissen, Swenson och Kind (2002) rapporterade att många kvinnor 

som genomgått mastektomi med rekonstruktion kände sig feminina och att de ansåg 

att de såg bra ut i kläder. En kvinna som behandlades med kemoterapi kände sig 

osynlig och oattraktiv under och efter behandlingen. Avci, Okanli, Karabulutlu och 

Bilgili (2009) tillfrågade kvinnor om deras kroppsuppfattning i den postoperativa 

perioden. Strax under hälften av kvinnorna rapporterade att de var ledsna, en tredjedel 

rapporterade att de kände att de var på väg in i en depression. En fjärdedel 

rapporterade att de ignorerade sin kroppsuppfattning. Från de kvalitativa frågorna som 

ingick i datainsamlingen gavs en inblick i att kvinnorna upplevde stress även under 

den postoperativa perioden, vilket kan ha påverkat hopplöshetsnivån.  

Nissen et al. (2002) undersökte kvinnors förväntningar på bröstrekonstruktionen efter 

mastektomi. Författarna belyste även faktorer som påverkade livskvaliteten i samband 
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med rekonstruktion. Resultatet visade att ingen av kvinnorna hade tvekat på att 

genomgå rekonstruktion. Den enda anledningen att inte genomgå rekonstruktion var 

rädslan för att operera sig. Kvinnorna valde att göra rekonstruktion på grund av 

fysiska och emotionella anledningar. De fysiska anledningarna kunde vara att se bra 

ut i kläder och badkläder. Att kunna vara aktiv och känna sig bekväm i bh då det med 

bröstproteser minskade möjligheten till aktivitet. Efter att ha haft bröstcancer tog en 

kvinna chansen att förstora sina bröst vid rekonstruktionen och därför var det ett 

enkelt beslut för henne. De emotionella anledningarna var att utan rekonstruktion 

hade kvinnans kroppsutseende påmint om bröstcancern. I studien framkom att en 

plastikkirurg hade sagt till en kvinna att om du inte genomgår rekonstruktion kommer 

du bli påmind om bröstcancer varje dag du ser på dig själv. Några kvinnor genomgick 

rekonstruktion för att lättare glömma att de hade haft bröstcancer. I studien framkom 

ytterligare en plastikkirurgs uttalande till en kvinna som sa att inom två år har du 

glömt att du har haft bröstcancer. Genom diskussion kom kvinnorna fram till att 

bröstcancer inte är någon sjukdom som kan glömmas. Förväntningarna på 

bröstcanceroperationen var vaga då allt hände snabbt och kvinnorna hann inte 

reflektera speciellt mycket. En kvinna som hade genomgått rekonstruktion valde att 

avlägsna sina rekonstruerade bröst. Hon trodde inte att hon skulle sakna sina 

rekonstruerade bröst. Dock efter borttagande så kände hon en saknad efter brösten. 

Kvinnor som genomgått rekonstruktion skulle ange på en skala 1-10 hur nöjda de var 

med sina bröst efter rekonstruktionen, ett (1) var mycket otillfredsställd och tio (10) 

var mycket tillfredsställd. Elva (11) av sjutton (17) kvinnor angav mellan siffran åtta 

(8) och nio (9). En kvinna angav ett (1) och resten av kvinnorna angav mellan fem (5) 

och sju (7). Kvinnor som var mindre positiva till sina rekonstruerade bröst ansåg ofta 

att brösten inte såg symmetriska ut. De kunde även känna att brösten såg onaturliga ut 

och eller kändes onaturliga. Nissen et al. (2002) presenterade att kvinnor i tidigare 

studier som genomgått mastektomi med rekonstruktion hade en upplevd sämre 

livskvalitet än de kvinnor som endast hade genomgått mastektomi. Denna 

presentation var kvinnorna i studien förvånade över. Kvinnorna gav tre olika 

alternativ som en förklaring. Den första handlade om tidpunkten som frågan om 

livskvalitet ställdes. Studien gjordes när kvinnorna hade fullt upp med att fortsätta 

leva trots sjukdomen. Kvinnorna gav även som förslag att om studien hade gjorts fem 

år senare så hade troligtvis svaren sett annorlunda ut. Det andra alternativet handlade 

om att trots att kvinnan får mycket information om rekonstruktion så klarar inte alla 

av att ta in så mycket i den situationen. Därför behövs stöd för att kunna besluta om 

rekonstruktion ska genomföras eller inte. Den sista förklaringen var att kvinnor som 

genomgått rekonstruktion hade förväntningar att se likadana ut som tidigare. De höga 

förväntningarna kunde leda till besvikelse (ibid.). 

 

Mastektomi - livskvalitet - psykiska symtom  

Livskvalitet var negativ korrelerat med cancerrelaterad- och psykisk ångest (Metcalfe 

et al., 2005). I en studie av Härtl et al. (2008) visades att ångest initialt var den 

starkaste variabeln för långsiktig livskvalitet. Ångest initialt förutsade sämre 

livskvalitet och sämre kroppsuppfattning efter uppföljningstiden som var två år. 

Upplevelsen av ångest för en kvinna då hon konfronteras med en livshotande sjukdom, 

kan komma att få långvarig effekt på hennes subjektiva välbefinnande. I studien av 
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Brandberg et al. (2008) rapporterades att ångesten minskade men depressionen 

förändrades inte efter bilateral profylaktiskt mastektomi inklusive bröstrekonstruktion. 

Härtl et al. (2008) belyste att kvinnor som betecknades som känslomässigt instabila, 

överkänsliga, ängsliga, med pågående problem och fysiska besvär tenderade att erfara 

långvariga svårigheter att klara bröstcancersjukdomen. Problem med sömnlösheten 

under uppföljningstiden menade forskarna skulle kunna tolkas som psykosomatiska 

symtom av pågående ångest.  

I studien av Rabin et al. (2008) rapporterades att depressiva symtom, lindriga till 

svåra, påträffades i 48 % av urvalet. Livskvalitet bedömdes inom olika domäner vilka 

var fysiska, psykiska, sociala relationer, miljö och den totala livskvaliteten. 

Depressiva symtom visades vara signifikant associerade med sämre livskvalitet inom 

alla domäner. Den genomsnittliga längden av depression varade i genomsnitt tre år. 

Engel et al. (2004) rapporterade att yngre kvinnor som genomgått mastektomi 

upplevde sämre psykisk hälsa, som innefattade social och emotionell funktion och 

sexuell aktivitet. Beckjord och Compas (2007) visade att typ av kirurgi inte var 

associerad med depressiva symtom. Wronska et al. (2003) fann att kvinnor som 

genomgått mastektomi rapporterade sämre emotionellt välbefinnande än vad 

kontrollgruppen gjorde. Det framträdande i studien var att det som påverkade 

livskvaliteten hos kvinnor som hade genomgått mastektomi var oron för döden, 

hälsoförsämring, ledsamhet, nervositet och oro. Sammarco (2009) visade att äldre 

kvinnor rapporterade en signifikant bättre livskvalitet i den psykiska och andliga 

domänen än vad yngre kvinnor gjorde. Resultatet visade ingen association mellan 

ålder och psykisk ohälsa. Ålder var inte heller associerad med upplevd känsla av 

osäkerhet. Både äldre och yngre rapporterade en känsla av osäkerhet. Detta visade ett 

pågående hot mot livskvaliteten oavsett var kvinnan befann sig i livet. Det 

rapporterades att osäkerheten upplevdes lång tid efter diagnos och behandling, denna 

kunde triggas igång av exempelvis fysiska symtom, rädsla för återfall och medias 

påverkan. Wronska et al. (2003) visade att kvinnor inte förlorade hoppet om kampen 

mot sjukdomen och att de kände sig nöjda med hur de klarade av sjukdomen. Tre 

huvudproblem fanns hos kvinnor som hade genomgått mastektomi. Det första var 

oron för cancer hos andra familjemedlemmar, det andra var oro för hur stress 

påverkade sjukdomen och det tredje var oro för att förlora sin kvinnlighet. Nissen et al. 

(2002) redogjorde för att kvinnor ansåg att det var jobbigt att genomgå kemoterapi 

och att de var glada när den var över. Däremot betonades det att kvinnorna under 

behandlingen kunde känna att hälso- och sjukvården hade uppsikt över utvecklingen 

av cancer. Efter behandlingen hade ingen uppsikt längre och det ingav oro för 

återkomst av cancer hos en del av kvinnorna.  

 

Mastektomi - livskvalitet - socialt stöd – position i 

livet 

I en studie av Metcalfe et al. (2005) framkom att socialt stöd hade en positiv 

korrelation med livskvalitet. Även Sammarco (2009) fann att socialt stöd var 

signifikant och positivt associerad med livskvalitet. I studien av Nissen et al. (2002) 

betonades att vid fysiologiska och emotionella svårigheter var stöd från familj, 
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medarbetare, kyrkan och vänner mycket betydande. En vanlig känsla bland kvinnor 

som genomgått rekonstruktion efter mastektomi var att de skulle ta emot så mycket 

stöd som de kunde få.  Den känslan var inte genomgående. Några kvinnor berättade 

endast för sin familj om diagnosen medan andra kvinnor valde att skickade ut mejl till 

90 personer. Av kvinnorna var det 30 % som gick med i bröstcancerstödgrupper. 

Sammarco (2009) kom fram till att det fanns en signifikant skillnad mellan äldre och 

yngre kvinnor i det upplevda sociala stödet. Yngre kvinnor upplevde mer socialt stöd 

från maken och sjuksköterskan än vad de äldre gjorde. Bland äldre kvinnor var det 

fler änkor eller att de hade genomgått en separation.  

Metcalfe et al. (2005) visade ett samband mellan utbildningsnivå och upplevd 

livskvalitet. Kvinnor som var högre utbildade hade högre livskvalitet än kvinnor som 

var lägre utbildade. I likhet med detta fann Uzun, Aslan, Selimen och Koc (2004) två 

sociodemografiska variabler som var signifikant relaterade till kvinnors livskvalitet, 

dessa var utbildningsbakgrund och anställningsform. Kvinnor som hade jobb 

upplevde bättre livskvalitet än kvinnor som inte hade jobb eller var pensionerade. 

Kvinnor som hade högskoleutbildning upplevde bättre livskvalitet än de kvinnor som 

hade lägre utbildning. Johansson, Fornander, Rutqvist, Vaez och Alexanderson et al. 

(2009) presenterade att tio månader efter operationen var 59 % av kvinnorna tillbaka 

på sin arbetsplats och arbetade som före diagnosen och de resterande 41 % var 

deltids- eller heltidssjukskrivna. De kvinnor som återvänt till arbetsplatsen och 

arbetade samma antal timmar som de gjorde före diagnosen behandlades 78 % inte 

med kemoterapi medan 17 % av dessa kvinnor behandlades med kemoterapi. 

Resultatet visade att ålder, utbildningsnivå, civilstånd, att leva med minderåriga barn, 

manuellt arbete och heltidsarbete före diagnosen inte var associerat med att återvända 

till jobbet.  De faktorer som var associerade med att återvända till jobbet var låga krav 

på jobbet, ingen axillär utrymning och ingen kemoterapi. 

Rabin et al.(2008) menade att livskvaliteten påverkades av intensitet av depressiva 

symtom samt förekomsten av mastektomi. Medan andra variabler såsom ålder, 

utbildningsbakgrund, tid av sjukdom och kemoterapi inte visade associationer med 

livskvalitet. Härtl et al.(2008) visade att ålder som en sociodemografisk faktor för att 

förutsäga livskvaliteten två år efter den primära kirurgiska behandlingen bara kunde 

förutsäga fysisk funktion. Äldre rapporterade sämre fysisk funktion under två års 

uppföljning. Äldre kvinnor rapporterade ytterligare sjukdomar än vad de yngre gjorde 

(Sammarco, 2009). Beckjord och Compas (2007) visade att känslomässig stress 

övervägde effekten på sexuell livskvalitet jämfört med ålderns påverkan. I sin studie 

studerade Avci et al.(2009) anpassningen i äktenskapet. Dimensionerna som 

studerades var exempelvis tillfredsställelse i äktenskapet, anpassning i äktenskapet 

och uttryck för känslor. Högre anpassning visade på bättre relation. Författarna fann 

att 55,9 % av urvalet rapporterade att de trodde att mastektomi skulle påverka deras 

relation med makarna på ett negativt sätt. Ett antal kvinnor, 35,6 % rapporterade att de 

trodde att mastektomi skulle påverka deras äktenskap på ett positivt sätt. Ålder, 

utbildning, sysselsättning, inkomstnivå, att ha barn och effekten av operationen på 

relationen med make visades inte påverka parets anpassnings- och hopplöshetnivå. 

Hopplöshetsuppfattningen hos kvinnan påverkade hennes anpassning i äktenskapet. 

Anpassningen i äktenskapet hos kvinnor som inte kände hopplöshet visades vara 

högre jämfört med dem som kände hopplöshet. Studien visade att positiv anpassning i 

äktenskapet reducerade hopplöshetsnivån (ibid.). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

En pilotsökning enligt Friberg (2006) gjordes i databaserna PubMed, SweMed+, 

Cinahl och PsycInfo. PubMed är inriktad på medicin och SweMed+ är inriktad på 

medicin inom Skandinavien. Databasen Cinahl är inriktad på omvårdnad inom hälso- 

och sjukvård och PsycInfo är inriktad på psykiatri och psykologi. De mest relevanta 

artiklar som svarade bra mot syftet fanns i Cinahl och PsycInfo. Därför 

koncentrerades de slutliga sökningarna till databaserna Cinahl och PsycInfo. Sökning 

som gav dubbletter redovisas inte i sökhistoriken. Sökorden som användes uppkom 

efter pilotsökningen. Sökorden var mastektomi, livskvalitet och anpassning vilka 

svarar mot syftet. Enligt Riktlinjerna för skriftliga uppgifter och vetenskapliga arbeten 

(Berggren & von Bothmer, 2010) redovisas sökorden i sökordöversikten, Tabell 2.  

Karolinska institutets sökhjälp för medicinsk information, svensk MeSH användes för 

att översätta sökorden. I Cinahl användes Cinahl Headings för att få rätt betydelse för 

sökorden och på så vis få relevanta träffar. I flertalet av sökningarna användes major 

headings för att sökorden skulle vara ämnesord. Detta kan ses som en styrka då det 

gav relevanta träffar som svarade mot syftet. I ett fåtal sökningar användes major 

concept vilket innebar att sökordet var huvudämnet, vilket kan ses som en styrka då 

träffarna belyste sökordet. Några sökord söktes i fritext med trunkering enligt Friberg 

(2006) för att få ett större urval träffar. Detta kan ses som en styrka då fler aspekter 

inom området kommer med. Att söka i fritext kan ses som en svaghet då urvalet kan 

bli för brett.  

I PsycInfo användes thesaurus för att få rätt betydelse på sökorden i artiklarna. För att 

få fler träffar inom ämnet söktes återigen sökorden i fritext med trunkering. Detta 

resulterade i fler träffar och ett större urval. 

Begränsningarna till endast engelska språket i artikelsökningen kan ses som en 

svaghet då förlust kan ha skett av relevanta artiklar och kunskaper om ämnet på andra 

större språk. Begränsningarna till engelska språket gjordes då det engelska språket 

behärskas. Årtalsbegränsningarna var inom samma tidsperiod för alla sökningar. Sju 

av resultatartiklarna var publicerade efter 2007 och resterande fem var publicerade 

mellan 2002 och 2005. Att flertalet av artiklarna var ny forskning kan ses som en 

styrka, då litteraturstudien bygger på den senaste aktuella forskningen. 

Årtalsbegränsningen som gjordes gav ett begränsat urval och därför valdes att inte 

göra fler årtalsbegränsningar. Artiklar som valdes ut i urval 2 presenteras i 

artikelöversikt i Tabell 3, bilaga II. Av de 12 resultatartiklarna i urval 2 var tio artiklar 

kvantitativa och en artikel var kvalitativ. En artikel hade kombinerad kvalitativ och 

kvantitativ metod, och den kvantitativa metoden övervägde. I kvantitativa studier är 

urvalet större vilket ger en större chans att fånga oliktänkande bland kvinnor. Detta 

sågs som en styrka eftersom det ger en inblick i olika kvinnors upplevda livskvalitet i 

samband med mastektomi. Kvalitativa artiklar ger ett mer beskrivande resultat. En 

svaghet skulle kunna vara att litteraturstudiens resultat inte bygger på fler kvalitativa 

artiklar, då det hade kunnat ge ett mer beskrivande resultat. Validiteten i 

litteraturstudien är hög då det som var avsett att studera har studerats. Det anses att 

sökorden svarade bra mot syftet. Att nio av resultatartiklarna bedömdes ha högsta 

vetenskapliga kvalitet kan ses som en styrka. Reliabiliteten i litteraturstudien förstärks 
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av att flera av resultatartiklar har hög vetenskaplig kvalitet. Resultatartiklarna kom 

från olika delar av världen, tre artiklar kom från USA, två från Tyskland, två från 

Turkiet, två från Sverige, en från Polen, en från Canada och en från Brasilien. Detta 

sågs som en styrka då litteraturstudien inkluderar och belyser kvinnors livskvalitet i 

olika delar av världen i samband med mastektomi eftersom sjuksköterskan i sitt 

dagliga vård- och omsorgsarbete möter patienter från olika delar av världen. En 

svaghet kan vara att definitionen av livskvalitet kan variera mellan kvinnor i olika 

länder. Kvinnor har inte använts som sökord trots det belyser alla resultatartiklar just 

kvinnors livskvalitet efter mastektomi. Även män kan drabbas av bröstcancer och 

tvingas genomgå en mastektomi, frekvensen av dessa fall är mycket mindre än vad 

det är för kvinnor drabbade av bröstcancer. Att livskvaliteten för männen inte är lika 

aktuell inom forskningen kan bero på att det inte är så många män som drabbas av 

bröstcancer. Teman växte fram under analysprocessen då resultatartiklarnas 

resultatdel studerades och analyserades. Dessa teman var återkommande i flertalet av 

resultatartiklarna. Detta gav möjlighet att se skillnader och likheter mellan olika 

studier inom samma tema.       

 

Resultatdiskussion 

Efter vetenskaplig granskning av resultatartiklarna erhöll nio artiklar grad I, vilket kan 

ses som en styrka. Två artiklar erhöll grad II på grund av exempelvis otydliga abstract 

och att studierna inte diskuterade sina begränsningar. Endast en artikel erhöll grad III 

då orsaken var att abstract och syfte var otydligt. Metodbeskrivningen var 

knapphändig, även urvalet i studien minskade under studiens gång. Anledningen till 

användandet av artikeln i urval 2 var att studien gav ett intressant resultat som svarade 

bra mot syftet. Granskningen av resultatartiklarna gjordes gemensamt och endast en 

gång vilket kan ses som en svaghet. Granskningens resultat kan ha påverkats av 

oerfarenhet av granskningsmallarna. En svaghet i resultatartiklarna är att författarna i 

flera artiklar inte alltid definierar begreppet livskvalitet. I de kvantitativa 

resultatartiklarna mättes och studerades livskvalitet utifrån olika 

livskvalitetsfrågeformulär. Ett frågeformulär som mätte livskvalitet användes i två 

olika studier, instrumentet heter QLQ-C30. Detta kan ses som en styrka då två olika 

studier mätt samma aspekt av livskvalitet. Att flera olika instrument används för att 

mäta livskvalitet kan ses som en styrka då forskarna har studerat livskvalitet utifrån 

olika dimensioner. Bortfallet i resultatartiklarna varierade. Övergripande diskuterades 

bortfallets betydelse för resultatet. I studier som hade längre uppföljningstid kunde 

bortfallet öka med tiden. En styrka kan vara att samtliga resultatartiklar belyste etiska 

aspekter. Antingen genom godkännande av en etisk kommitté eller att studien hade 

frivilligt och anonymt deltagande. Dock tre av resultatartiklarna angav inte att studien 

var godkänd av en etisk kommitté. Att endast en artikel som belyser 

bröstrekonstruktion inkluderades kan ses som en svaghet då flertal hade gett ett mer 

analyserande resultat Kvinnor kan välja att genomgå rekonstruktion efter mastektomi. 

Artikeln som belyste bröstrekonstruktion valdes till urval 2, då bröstrekonstruktionens 

påverkan på livskvalitet skulle belysas.  

Livskvalitet visades vara positivt korrelerat med socialt stöd (Metcalfe et al., 2005). I 

överensstämmelse med detta rapporterar Nissen et al. (2002) att vid fysiologiska och 
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emotionella svårigheter var stöd från familj och vänner betydelsefullt. Några kvinnor 

ansåg att det var betydande att ta emot stöd från vänner och omgivningen, medan 

andra valde att endast berätta för sin familj. Sammarco (2009) fann då skillnader 

mellan äldre och yngre kvinnor i det upplevda sociala stödet. De yngre kvinnorna 

upplevde mer socialt stöd från maken och sjuksköterskan än vad de äldre gjorde. 
Litteraturstudien visade att socialt stöd hade en positiv association på livskvalitet. 

Även Sammarco (2001) belyser familjeinteraktionens påverkan på livskvaliteten. Då 

författaren menar att livskvalitet omfattar en interaktion mellan hälsa, funktion, 

socioekonomi, psykologi/andlighet och familj. Remmers, Holtgräwe och Pinkert 

(2010) betonade att för att sjuksköterskan ska kunna ge ett vårdande stöd så är det 

viktigt att sjuksköterskan är medveten om patientens specifika situation och behov. 

För att sjuksköterskan skall kunna tillgodose patientens specifika behov av socialt 

stöd är det viktigt att sjuksköterskan har färdigheter i att inleda relationer och 

kommunicera. Litteraturstudiens resultat visade att livskvaliteten påverkades hos 

kvinnor i alla åldersgrupper. Detta kan innebära att både äldre och yngre kvinnor är i 

behov av stöd från sjuksköterskan. Remmers et al. (2010) bekräftar att stöd minskar 

psykosociala påfrestningar och bidrar till ökat välbefinnande. Kvinnor upplevde 

osäkerhet lång tid efter diagnos och behandling(Sammarco, 2009). Därför anses stöd 

under längre tid behövs för att förbättra livskvaliteten och välbefinnandet hos dessa 

kvinnor. De Nationella riktlinjerna för bröstcancersjukvård (Socialstyrelsen, 2007) 

föreskriver att hela familjen påverkas av kvinnans diagnos och behandling. På så vis 

kan sjuksköterskan genom att uppmärksamma kvinnans familj och de förändringar 

som sker hjälpa familjen till bättre anpassning och då förbättra livskvaliteten för 

familjen. I likhet med detta rapporterade Avci et al. (2009) att positiv anpassning i 

äktenskapet reducerar hopplöshetsnivån hos kvinnan. Även Sammarco (2001) 

rapporterade att kvinnor som upplevde socialt stöd var förenat med bättre livskvalitet i 

familjen. 

Enligt Beckjord och Compas (2007) var mastektomi associerat med sämre sexuell 

livskvalitet. Mastektomi indikerade för sämre känslor av sexuell attraktion. Cimprich 

et al. (2002) rapporterade att kvinnor som hade fått diagnosen i yngre ålder visade en 

sämre status i relation till reproduktiva frågor som fertilitet och förändringar i 

menstruation. Kvinnans livskvalitet påverkas av var i livet hon befinner sig. Detta kan 

tolkas så att yngre kvinnor tänker på fertilitet och menstruation mer än vad äldre 

kvinnor drabbade av bröstcancer gör. Detta kan bero på att de yngre kvinnorna 

planerar sitt framtida familjeliv. I en studie av Engel et al. (2004) framkom att kvinnor 

i alla åldersgrupper påverkades i sin kroppsuppfattning. Denna kroppspåverkan 

förtydligade Bergh et al. (2007) genom att beskriva att kirurgi ofta ger en påverkad 

kroppsuppfattning och en nedsatt känslighet i brösten. Att lära känna sin kropp igen 

efter bröstcancerbehandling kan ta lång tid. Kroppsliga förändringar som uppstår till 

följd av behandlingar gör att kvinnan kanske inte känner igen sig själv. Det redogörs 

för att det finns andra orsaker till minskad sexuell lust, som exempelvis oro, 

nedstämdhet, trötthet och minskade hormonnivåer. Bröstet är en symbol som är starkt 

kopplad till kvinnlighet. Att som kvinna behöva genomgå mastektomi kan påverka 

kroppsuppfattningen. Att se sig själv som kvinna med exempelvis ett bröst kan vara 

lidande oavsett ålder. Carlsson (2007) skriver med hänvisning till tidigare studier att 

yngre kvinnor får ofta en större negativ påverkan på självbilden än äldre. Detta 

motbevisas i litteraturstudien med hänvisning till Engel et al. (2004) där det framkom 

att även äldre kvinnor upplevde kroppsuppfattningsproblem. Kvinnors sexuella 

livskvalitet påverkas negativt efter att ha genomgått mastektomi (Beckjord & Compas, 



15 

 

2007). Då Bergh et al. (2007) förtydligar att det kan vara svårt för kvinnan att tala om 

sina sexuella problem med vårdpersonal då flertalet känner att det inte hör hemma i 

vården då överlevnad är den främsta frågan. Sexualliv är ett mänskligt behov och bör 

därför uppmärksammas i vården. Uppfattningen att sexuallivet är ett privat område 

delas av ett flertal människor, det är ett tabubelagt område att tala om. Det är viktigt 

att sjuksköterskan har ett naturligt förhållningssätt till frågan och skapar en möjlighet 

för kvinnan att samtala kring sina svårigheter.  

En kvinna kan efter att ha genomgått mastektomi stå inför valet att genomgå 

bröstrekonstruktion. Nissen et al. (2002) redovisade att kvinnorna som genomgick 

rekonstruktion valde det på grund av fysiska och emotionella anledningar. 

Anledningarna kunde exempelvis vara att se bra ut i badkläder och att lättare glömma 

bröstcancer. Att genomgå bröstrekonstruktion efter mastektomi kan ha stor betydelse 

för livskvaliteten och kroppsuppfattningen (Bergh et al., 2007). Då bröstet är en 

kvinnlig symbol kan livskvaliteten hos vissa kvinnor förbättras efter att ha genomgått 

rekonstruktion. I valet att genomgå rekonstruktion skriver Bergh et al. (2007) att 

kvinnans egna önskemål skall tas hänsyn till, då det ses som betydande för kvinnans 

livskvalitet och kroppsuppfattning. Kvinnor kan välja att leva utan exempelvis ett 

bröst och är då nöjda med sitt beslut.  

Livskvalitet var negativt korrelerat med cancerrelaterad- och psykisk ångest (Metcalfe 

et al., 2005). I likhet med detta fann Härtl et al. (2008) att upplevelsen av ångest för 

en kvinna då hon konfronteras med en livshotande sjukdom kan komma ha långvarig 

effekt på hennes subjektiva välbefinnande.  Kvinnor som är känslomässigt instabila, 

överkänsliga, ängsliga, med pågående problem och fysiska besvär tenderar att uppleva 

svårigheter att klara bröstcancersjukdomen. Detta visade Wronska et al. (2003) 

nämligen att kvinnor som genomgått mastektomi hade sämre emotionellt 

välbefinnande. Livskvaliteten påverkades av oron för döden, hälsoförsämring, 

ledsamhet, nervositet och oro. Nordenfelts (2004) teori som är inriktad på hälsa och 

samhälle menar att människans hälsa och livskvalitet är beroende av hur hon mår och 

hur hon trivs i sin tillvaro. Ett sätt att hantera sjukdomen menar Bergh et al. (2007) är 

att använda sig av copingstrategier. En copingstrategi är ”fighting spirit” som är en 

positiv inställning och är ett sätt att kämpa mot sjukdomen. Detta har ett positivt 

samband med överlevnad medan att känna känslor av hjälplöshet och hopplöshet har 

samband med sämre överlevnad. Även Carlsson (2007) belyste känslor och skriver att 

många patienter har känslomässiga behov som är viktiga att tillgodose av hälso- och 

sjukvårdspersonal. Sjukdomen och behandlingen kan medföra fysiska, psykiska och 

sociala problem som kräver att olika yrkeskategorier samarbetar, exempelvis kurator, 

sjuksköterska och sjukgymnast. Detta anses styrka att livskvaliteten utgörs av en 

interaktion mellan olika aspekter av livet. Flera olika aspekter av livet kan påverkas 

vid en sjukdom, så som familjelivet och det kan ske psykiska förändringar. Relaterat 

till sjukdomen belyser Eriksson (Jahren Kristoffersen & Breievne, 2006) begreppet 

sjukdomslidande. Då betonas att sjuksköterskans bemötande och reaktioner i mötet 

med patienter som lider av en sjukdom är av betydelse för patientens upplevelse. Då 

Eriksson menar att sjukdomslidande kan orsakas av känslan av förnedring som kan 

uppstå hos patienten i mötet med andra människor. Eriksson belyser även begreppet 

omvårdnadslidande då hon menar att utebliven omvårdnad kan orsaka 

omvårdnadslidande (ibid.). Därför är det viktigt att sjuksköterskan har ett öppet sinne 

och uppmärksammar patienters specifika omvårdnadsbehov.     
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Rabin et al. (2008) rapporterade att depressiva symtom var associerade med lägre 

livskvalitet. Slutsatsen av denna studie var att den genomsnittliga längden på 

depression varade i genomsnitt tre år. Att konfronteras med bröstcancer och genomgå 

mastektomi innebär stora förändringar i livet. Detta kan naturligtvis påverka 

livskvaliteten under en längre tid. I likhet med detta belyser Nissen et al. (2002) att 

under den tid då kvinnan genomgår behandling har hon tät kontakt med sjukvården 

och känner en trygghet för att hälso- och sjukvårdspersonalen har uppsikt över 

bröstcancerns utveckling. Men efter avslutad behandling kan kvinnan känna 

oroskänslor för att cancerns utveckling inte längre är under samma uppsikt. Om dessa 

kvinnor hade en kontinuerlig kontakt med sjukvården skulle de inte behöva känna oro. 

Upplevda känslor av oro kan ha en negativ påverkan på livskvalitet. Enligt Jahren 

Kristoffersen och Breievne (2006) är det sjuksköterskans uppgift att hjälpa patienten 

att hålla fast vid hoppet och undvika hopplöshet. Hos de patienter som upplever 

hopplöshet ska sjuksköterskan hjälpa att återfå hoppet. Enligt Dahl, Heggdal och 

Standal (2006) är exempel på omvårdnadsåtgärder för att bibehålla hoppet att hjälpa 

patienten och den berörda familjen att identifiera områden för hopp i livet. Att hjälpa 

patienten att utveckla sitt andliga själv kan även vara en omvårdnadsåtgärd som 

främjar patientens hopp. För att identifiera patientens behov av omvårdnadsåtgärder 

för hopp finns det ett bedömningsinstrument för att mäta nivån av upplevt hopp (ibid.).        

Uzun et al. (2004) fann att utbildningsbakgrund och anställningsform var relaterade 

till kvinnors livskvalitet. I motsats till detta visade Rabin et al. (2008) att livskvalitet 

påverkades av intensiteten i depressiva symtom samt förekomsten av mastektomi. 

Andra variabler såsom ålder, utbildningsbakgrund, tid av sjukdom och kemoterapi 

visade inte associationer med livskvalitet. Härtl et al. (2008) visade att ålder bara 

förutsade den fysiska funktionen efter den primära kirurgiska behandlingen och äldre 

rapporterade sämre fysisk funktion i två års uppföljning. Liknande finner Cimprich et 

al. (2002) då kvinnor som hade fått diagnosen i en äldre ålder visade signifikant sämre 

fysiskt välbefinnande, de visade mer trötthet, värk och smärta. I en studie av 

Sammarco (2009) framkom att äldre kvinnor rapporterade ytterligare andra sjukdomar 

frånsett bröstcancer än vad de yngre gjorde, detta kan ses som en förklaring till varför 

äldre kvinnor upplever sämre fysisk livskvalitet. Trots att sociodemografiska variabler 

har en inverkan på livskvalitet är det viktigt att sjuksköterskan ser till den unika 

kvinnan hon möter. Litteraturstudiens resultat visar att sociodemografiska variabler 

påverkar livskvaliteten på olika sätt, detta kan bero på vilket urval som studerats och i 

vilket land studien har utförts. Cimprich et al. (2002) betonar att hur kvinnornas 

livskvalitet påverkas av bröstcancerdiagnosen beror på var i livet de befinner sig. Det 

är ett faktum att kvinnors levnadssätt varierar, hur de lever sitt liv och vad de 

prioriterar kan influeras av var i världen de befinner sig. Därför är det betydelsefullt 

att sjuksköterskan har förmåga och färdighet att skapa en relation och en god 

kommunikation med kvinnan (Remmers et al., 2010). På så sätt har sjuksköterskan en 

stödjande funktion och får en inblick i kvinnans liv och kan hjälpa kvinnan till att 

förbättra livskvaliteten och då även välbefinnandet.   

 

Konklusion 

Att genomgå mastektomi visade sig påverka livskvaliteten negativt. Mastektomi var 



17 

 

associerad med sämre sexuell livskvalitet och indikerade sämre känslor av sexuell 

attraktion. Både yngre och äldre kvinnor blev påverkade i sin kroppsuppfattning. Hos 

en del kvinnor fanns en oro för återkomst av bröstcancer, denna oro var som störst när 

behandlingen var över och de kände att hälso- och sjukvården inte längre hade 

utvecklingen av cancersjukdomen under uppsikt. Livskvalitet var positivt korrelerat 

med socialt stöd. Vid fysiologiska och emotionella svårigheter var stöd från familj 

och vänner betydande. Kvinnans upplevelse av ångest när hon konfronteras med 

livshotande sjukdom visades ha långvarig effekt på hennes subjektiva välbefinnande. 

Ångest initialt förutsade sämre livskvalitet. Både äldre och yngre kvinnor upplevde 

osäkerhet, detta tyder på ett pågående hot mot livskvaliteten oavsett psykosocial nivå 

och plats i livet. Osäkerheten upplevdes lång tid efter diagnos och behandling. 

Kvinnor som var högre utbildade och hade förvärvsarbete upplevde högre livskvalitet 

än kvinnor som var arbetslösa, pensionerade eller hade lägre utbildning. Ålder kunde 

förutsäga den fysiska funktionen efter den primära kirurgiska behandlingen, då det 

visade sig att de äldre upplevde sämre fysisk funktion. 

 

Implikation 

Kvinnors livskvalitet påverkas i samband med mastektomi. Forskning om kvinnors 

upplevda livskvalitet efter endast mastektomi är begränsad. Utifrån studiens resultat 

framgår att sjuksköterskan bör inta en stödjande roll och ha ett öppet sinne för att 

uppmärksamma patientens specifika omvårdnadsbehov I samband med mastektomi. 

Det är av stor vikt att ordinera omvårdnadsåtgärder som främjar ett hopp hos kvinnan. 

Sjuksköterskan kan stödja kvinnor som genomgått mastektomi med 

omvårdnadsåtgärder som främjar kvinnors framtida hopp om tillfrisknande. 

Begreppet livskvalitet bör belysas ytterligare under sjuksköterskeutbildningen, 

eftersom blivande sjuksköterskor skall ha en god förmåga att förbättra livskvaliteten 

även för svårt sjuka patienter och förstå vikten av det. Sjuksköterskan ska även veta 

vilka omvårdnadsåtgärder som främjar kvinnors livskvalitet. Genom förbättrad 

kunskap och förståelse för begreppet livskvalitet förbättras hälso- och 

sjukvårdspersonalens möjlighet att hjälpa människor till att uppnå bättre livskvalitet. 

Framtida omvårdnadsforskning bör inriktas på att belysa kvinnors unika livskvalitet. 

Omvårdnadsforskningen kan även fokusera vad som skiljer sjuksköterskans stödjande 

funktion och vilka omvårdnadsåtgärder hon kan ordinera i relation till vilken typ av 

mastektomi som genomförts, då i syfte att förbättra livskvaliteten och minska 

kvinnors lidande.   
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Studien utgjordes av en kvantitativ metod då 

frågeformulär användes. Datainsamlingen utgjordes 

även av kvalitativt inslag dock övervägande kvantitativ. 

Ett frågeformulär bestod av frågor angående 

demografiska faktorer, en kvalitativ fråga angående 

kvinnors definition av kroppsuppfattning och 

mastektomi, frågor om äktenskapliga egenskaper samt 

frågor om hopplöshetnivån. Dyadic Adjustment Scale 

användes för att mäta den äktenskapliga anpassningen. 

Högre anpassning indikerade för bättre relation. 

Hopplöshet var mätt med Beck´s Hopelessness Scale. 

Denna studie har genomförts i Ondokuz Mayıs 

universitet mellan datumen 01.11.2007-01.07.2008. För 

att ingå i urvalet krävdes att kvinnorna uppfyllde ett 

antal inklusionskriterier samt att fallen motsvarade 

studietiden. Slutligen var det 59 kvinnor som 

inkluderades i studien och samtliga deltog. Inget 

bortfall redovisas. Samtliga kvinnor i urvalet hade 

genomgått mastektomi och var gifta eller levde ihop 

med en partner vilka var några av inklusionskriterierna. 

Genomsnittsåldern var 47.24 (SD=7.90). 

Författarna fann att 55,9 % 

av urvalet rapporterade att 

de trodde att mastektomi 

skulle påverka deras 

relation med makarna på ett 

negativt sätt. Det var även 

funnet att 35,6% av 

kvinnorna rapporterade att 

de trodde att mastektomi 

skulle påverka deras 

äktenskap på ett positivt 

sätt. Sociodemografiska 

faktorer såsom ålder, 

utbildning, sysselsättning 

och inkomstnivå visade sig 

inte påverka parets 

anpassning och 

hopplöshetnivå. Resultatet 

visar att anpassning i 

äktenskapet reducerar 

hopplöshetsnivån.  
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fortsätta att 

undersöka 

de viktigaste 

effekterna 

av, liksom 

samspelet 
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relaterade 
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Det var en kvantitativ studie då datainsamlingsmetoden var 

frågeformulär. Datainsamlingen skedde vid två tidpunkter, 

åtta veckor samt 15 veckor efter diagnosen. För att mätta 

livskvalitet användes The Cancer Rehabilitation Evalution 

System, Short Form (CARES-SF). Frågeformuläret berörde 

fem aspekter vilka var fysisk, medicinsk, psykosocial, 

äktenskaplig och sexuell. Detta frågeformulär svarade 

deltagarna på 15 veckor efter diagnos. För att mäta 

emotionella och somatiska symtom av depression åtta 

veckor efter diagnos användes The Beck Depression – II 

Inventory (BDI- II). Även medicinsk data exempelvis 

behandling samlades in angående urvalet, då även 

sociodemografisk data. I studiens början bestod urvalet av 

294 kvinnor men flera exkluderades av olika skäl. Det 

slutliga urvalet bestod av 191 deltagare. Av kvinnorna hade 

77 % genomgått partiell mastektomi och 23 % hade 

genomgått total mastektomi. Flertalet hade även fått annan 

behandling, exempelvis hormonell terapi. Av urvalet var 

75 % gifta eller ingick i partnerskap och medelåldern var 

52.45 (SD = 9.78). Deltagarna rekryterades från två bröst- 

och sjukvård kliniker i Vermont och New York.  

Av urvalet angav 60 % störningar 

i sin sexuella livskvalitet. Den 

sexuella livskvalitén var 

signifikant korrelerad med ålder, 

sjukdomsfas och depressiva 

symtom. Yngre ålder och högre 

stadium av sjukdomen var 

signifikant associerad med sämre 

sexuell livskvalitet. Mastektomi 

indikerade för sämre känslor av 

sexuell attraktion och var 

associerad med signifikant sämre 

sexuell livskvalitet. Känslomässig 

stress, mätt som depressiva 

symtom, var signifikant 

associerad med sämre sexuell 

livskvalitet. Studiens resultat visar 

på ytterligare bevis för att sexuell 

livskvalitet kan påverkas av 

många aspekter.   
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kroppsuppfattning, 
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känslomässiga 

reaktioner såsom 

ångest och depression 

och livskvaliteten hos 

ett urval av kvinnor 

med ökad risk för 

bröstcancer före, 6 

månader och 1 år 

efter bilateral 

profylaktisk 

mastektomi (BPM) 

inklusive 

bröstrekonstruktion. 

Även jämföra 

preoperativa 

förväntningar med 

postoperativa 

reaktioner om 

effekten på sex 

områden i kvinnors 

liv.  

Det var en kvantitativ studie då data 

samlades in genom självadministrerade 

frågeformulär. Flera olika frågeformulär 

användes. För att bedöma 

kroppsuppfattningen användes exempelvis 

The Body Image Scale (BIS). Det som 

bedömdes var självmedvetenhet, 

kvinnlighet, fysisk och sexuell attraktion. 

Dessa frågeformulär fylldes i före 

operation, 6 månader efter och ytterligare 

1 år efter. Under studietiden som var åren 

1997 – 2005 var det 98 kvinnor som 

genomgick BPM inklusive bröst 

rekonstruktion vid Karolinska 

universitetssjukhuset.  Åtta kvinnor 

exkluderades från studien på grund av 

olika skäl. Det slutliga urvalet bestod av 90 

kvinnor varav 81 fyllde in frågeformulären 

före operation, 71 kvinnor 6 månader efter 

och efter 1 år var det 65 kvinnor som 

svarade. 

Ångesten minskade över tid, ingen 

motsvarande skillnad hittades för 

depression. En betydande andel 

kvinnor rapporterade problem med 

kroppsuppfattning 1 år efter BPM 

inklusive bröstrekonstruktion, 48% 

hade problem med självmedvetenhet, 

48% kände sig mindre sexuellt 

attraktiva och 44% var missnöjde 

med ärr. Den sexuella njutningen var 

värderat lägre 1 år efter genomgått 

BPM inklusive bröstrekonstruktion 

jämfört med före operationen, men 

inga skillnader över tid i vana, 

obehag eller aktivering hittades. 

Några kvinnor rapporterade negativa 

förändringar i intima situationer och 

kroppsuppfattningsproblem som i sin 

tur kan ha påverkat sexualiteten. 

Dock bör hänsyn tas till att mer än 

25 % av kvinnorna hade genomgått 

profylaktisk ooforektomi före BPM 

vilket också är känt som en faktor 

som kan påverka sexualiteten.   
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Quality of life 

following 

breast-

conserving 
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results of a 5-

year prospective 

study.   

Studiens syfte var 

att jämföra 

livskvalitet på lång 

sikt mellan 

patienter med 

bröstcancer i tre 

åldersgrupper som 

genomgått 

bröstbevarande 

kirurgi eller 

mastektomi. 

Kvantitativ metod användes.  

Deltagarna svarade på 

frågeformulär i över 5 års tid. Det 

skulle visa hur överlevare av 

bröstcancer levde sig igenom 

behandling och återhämtning. 

European Organization for Reseach 

and Treatment of Cancer (EORTC) 

QLQC30 questionnaire användes 

som frågeformulär.  

Frågeformuläret skickades till 1131 

patienter varav 990 svarade. Första 

året analyserades 852 

frågeformulär, andra året 769, 

tredje året 492, fjärde året 475 och 

femte året 257. Då 243 föll bort på 

grund av sjukdoms progression. 

Deltagarna var mellan 27-91 år 

gamla. 

Deltagarna som hade genomgått en 

mastektomi hade sämre 

kroppsuppfattningspoäng och lägre 

sexuell funktionspoäng. Deras liv 

var mer stört än deltagarna som 

hade genomgått bröstbevarande 

kirurgi. Emotionell, social funktion, 

finansiella och framtida 

hälsoproblem var signifikant värre 

för yngre deltagare. 

Kroppsuppfattning och 

livsstilspoäng skilde sig inte mellan 

ålder. Inte heller mellan ålder och 

val av operation. Alla variablerna 

ökade signifikant för deltagarna 

som hade gjort bröstbevarande 

kirurgi. Bröstbevarandekirurgi bör 

uppmuntras till i alla åldrar.   
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2008 
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Härtl, K., 

Engel, J., 

Herdchbach, 
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H., Sommer, 
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Personality 

traits and 

psychosoci

al stress: 

quality of 
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years 

following 
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Studiens 

syfte var att 

undersöka 

förändringar 

i livskvalitet 

och 

kroppsuppfat

tning bland 

patienter 

med 

bröstcancer 

över två år. 

Samt att 

undersöka 

olika 

prediktiva 

faktorer för 

livskvalitet 

två år efter 

den primära 

operationen. 

Det var en kvantitativ studie då datainsamlingsmetoden var 

frågeformulär. Deltagarna fick fylla i flera olika 

frågeformulär fem gånger under en tvåårig period. 

Frågeformuläret angående personlighetsdrag fylldes i en 

gång vid studiens start. Exempel på frågeformulär som 

användes var Livskvalitet frågeformuläret (QLQ – C30) 

version 3,0 som användes för att mäta livskvalitén. 

Frågeformuläret berörde områden som exempelvis 

emotionell- och social funktion. Även symtom som 

exempelvis trötthet och illamående mättes. Frågeformuläret 

om stress hos patienter med cancer (QSC – R23) reviderad 

version användes för att bedöma den psykosociala stressen. 

Rädsla, psykosomatiska sjukdomar och vardagliga 

livsrestriktioner var exempel på subskalor som ingick i 

instrumentet. Vid studiens start var det 278 kvinnor som 

svarade. Under två års uppföljning avled sju kvinnor och 16 

kvinnor fick bröstcanceråterfall, dessa kvinnor exkluderades 

i analysen. Ytterligare 52 kvinnor exkluderades från 

analysen då de inte fyllde i frågeformulären alla fem gånger 

under tvåårstid. Det slutliga urvalet bestod av 203 kvinnor 

och medelåldern var 58,4 år (SD=10,5). 187 kvinnor hade 

genomgått bröstbevarande terapi och 16 kvinnor hade 

genomgått mastektomi. 

De största förändringarna i 

hälsorelaterad livskvalitet 

avseende symtom observerades 

under de första sex månaderna. 

Initial ångest var den mest 

påverkbara variabeln för 

långsiktig livskvalitet, då initial 

ångest förutsade sämre 

livskvalitet. Prognosen för 

kvinnor som betecknades som 

känslomässigt instabila, 

överkänsliga, ängsliga, med 

pågående problem och fysiska 

besvär är att de tenderade att 

erfara långvariga svårigheter att 

klara bröstcancern. Hälso- och 

sjukvården rekommenderas att 

göra en screening vid 

tidpunkten för diagnos i syfte att 

identifiera psykologiskt utsatta 

patienter och erbjuda dem 

professionell psykoonkologiska 

stöd.   
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Predictors 

of return to 

work ten 

months 

after 

primary 
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cancer 

surgery  

 

Studiens 

syfte var att 

bedöma 

faktorer som 

förutsäger 

återgång till 

arbete hos 

kvinnor med 

tidig stadium 

bröstcancer. 

 Det var en prospektiv kohortstudie med en 

kvantitativ datainsamlingsmetod då data samlades 

in genom frågeformulär. Data samlades även in 

genom hälsojournaler. Deltagarna fyllde i 

frågeformulär vid inklusion 6 veckor efter operation 

och tio månader efter operation. Två omfattande 

frågeformulär hade sammanställts för att användas 

vid de två tillfällen. Frågeformuläret vid inklusion 

omfattade bland annat demografiska egenskaper, 

självskattad hälsa och självrapporterad sjukfrånvaro 

inom föregående 12 månader. I frågeformuläret tio 

månader efter definierades att återgå till jobbet med 

svaret att arbeta i samma utsträckning som före 

bröstcancern. Inklusionskriterierna var uppfyllda av 

132 kvinnor varav 13 avböjt att medverka och 

ytterligare 17 kunde inte delta på grund av 

administrativa problem. Urvalet bestod av 102 

kvinnor varav 97 kvinnor fullföljde studien. 

Kvinnorna i urvalet hade tidig bröstcancerdiagnos 

samt genomgått kurativ primäroperation med eller 

utan understödjande terapi. 

Studien kom fram till att en av de 

starkaste förutsägbara faktorerna för 

att inte återvända till arbetet var 

behandling med kemoterapi. Kvinnor 

som behandlas med kemoterapi är 

sjukfrånvarande i större utsträckning 

än kvinnor som inte genomgått denna 

behandling. Sociala och 

demografiska faktorer såsom ålder, 

utbildningsnivå, leva med 

minderåriga barn, civilstånd var inte 

förutsägbara faktorer till att återvända 

till jobbet efter bröstcancer i denna 

studie. En arbetsrelaterad faktor, höga 

krav i arbetet, visade sig vara negativt 

förknippat med att återvända till 

jobbet. De viktigaste hindren för ett 

återgå till heltidsarbete var höga krav 

på arbetet, att axillen har utrymts och 

att ha behandlats med kemoterapi. 

 

Grad 1 
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Publikations 

år 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod /Urval 

 

Resultat/Slutsats 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

2005 

Canada 

Cinahl  

  

  

 

Metcalfe, K-A., 

Esplen, M-J., 

Goel, V., & 

Narod, S-A.

  

 

 

 

 

Predictors of 

quality of life 

in women 

with a 

bilateral 

prophylactic 

mastectomy.   

Studiens syfte 

var att bedöma 

livskvaliteten 

hos kvinnor 

som nyligen 

genomgått en 

profylaktisk 

bilateral 

mastektomi 

och bestämma 

vilka faktorer 

som förutsäger 

livskvalitet i 

denna 

befolkning.

  

 

Kvantitativ metod användes. Kvinnor som hade 

genomgått profylaktisk bilateral mastektomi 

mellan 1991-2000 tillfrågades om de ville 

deltaga i studien. Frågeformulär som mätte 

livskvalitet användes. Detta inkluderade Quality 

of life index (QLI) som mätte tillfredställelse i 

livet, Breif symptom inventory (BSI)(18) som 

mätte nuvarande fysiologisk status, Body image 

after breast cancer(BIBC)(revised) (19) som 

mätte kroppsuppfattning hos kvinnor som hade 

haft bröstcancer, Impact of event scale (IES) 

(19)som mätte subjektiv ångest relaterat till 

familjehistoria av bröstcancer och Social support 

scale (SSQ) (21)som mätte upplevt 

tillfredsställelse med socialt stöd. Frågeformulär 

mejlades till 75 kvinnor, 60 kvinnor svarade. 

Bortfallet var 20 %.  Medelåldern på kvinnorna 

vid operation var 43,5 år(20-62 år).  

 

Livskvalitet var negativt 

korrelerade med cancer 

relaterad ångest, 

kroppsuppfattnings 

svårigheter och psykologisk 

ångest. Däremot var 

livskvalitet positivt 

korrelerade med socialt 

stöd. Signifikanta faktorer 

som påverkade livskvalitén 

hos kvinnor som nyligen 

hade genomgått profylaktisk 

bilateral mastektomi var 

kroppsuppfattning, 

sårbarhet och psykologisk 

ångest.  

 

Grad I 
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Publikations 

år  

Land 

Databas 

 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod/ Urval 

 

Resultat/Slutsats 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

2002 

USA 

Cinahl  

  

.  

  

  

  

 

Nissen, M-

J., Swenson, 

K-K., & 

Kind, E-A. 

 

Quality of life 

after post-

mastectomy 

breast 

reconstruction 

 

Studiens syfte var 

att undersöka 

kvinnors 

förväntningar om 

bröstrekonstruktion  

efter mastektomi 

och faktorer som 

påverkar 

livskvalitén efter 

rekonstruktion. 

 Kvalitativ metod användes.  En moderator 

gjorde 2 fokus grupper. Det grupperna sa 

bandades. Frågorna som togs upp var 

semistrukturerade och öppna frågor om 

perception och förberedelser, erfarenheter 

och tillfredsställelse med mastektomi och 

rekonstruktion. 50 kvinnor som hade 

genomgått mastektomi med en omedelbar 

rekonstruktion tillfrågades om deltagande, 

22 kvinnor svarade. Endast 17 kvinnor 

kunde deltaga. Det varierade mellan 1,4 år 

till 5 år sedan deltagarna hade genomgått 

operationen. 

Rekonstruktion får kvinnor att 

känna sig bekväma i kläder. 

Återhämtningen och smärtan 

efter rekonstruktion var svårare 

än vad deltagarna trodde det 

skulle vara. Att göra en 

rekonstruktion tar inte bort de 

emotionella känslorna för 

bröstcancer eller rädslan för 

återfall. 

 

Grad I 



 

                 Bilaga II:9 

 

Publikations 

år 
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Titel 

 

Syfte 

 

Metod/ Urval 

 

Resultat/Slutsats 

 

Veten-

skaplig 

kvalitet 

2008 

Brasilien 

Cinahl  

 

 

 

  

  

  

 

Rabin, E-G., 

Heldt, E., 

Hirakata, V-

N., & Fleck, 

M-P. 

Quality of 

life 

predictors 

in breast 

cancer 

women  

Studiens syfte 

var att 

undersöka 

demografiska 

och kliniska 

faktorer som 

påverkar 

livskvaliteten 

hos kvinnor 

med 

bröstcancer. 

 

Studien var en tvärsnittsstudie med kvantitativ 

datainsamlingsmetod då frågeformulär användes. 

Deltagarnas livskvalitet bedömdes genom användning 

av ett självadministrerat instrument WHOQOL-bref. 

Instrumentet bestod av 26 frågor, 2 generella 

förfrågningar som fokuserade på livskvalitet. 

Resterande frågor berörde den fysiska-, psykologiska-, 

sociala relationer-, miljö- och den fysiska 

miljödomänen. Instrumentet Beck Depression 

Inventory (BDI) användes för att identifiera 

förekomsten av depressiva symtom. Instrumentet 

innehåller frågor om exempelvis symtom. 

Sociodemografiska frågor samt frågor om klinisk data 

ställdes till urvalet. 73 kvinnor inkluderades och deltog. 

Inget bortfall redovisas. Urvalet bestod av kvinnor med 

bröstcancerdiagnos som vårdats på ett speciellt sjukhus 

mellan åren 2003-2004. Av urvalet var det 32 kvinnor 

som hade genomgått mastektomi.   

 

Kvinnor som hade genomgått 

mastektomi indikerade sämre 

livskvalitet i den fysiska och 

psykiska domänen. Depressiva 

symtom var associerade med 

sämre livskvalitet inom alla 

domäner, då inklusive 

socialrelationdomänen och 

miljödomänen och den totala 

livskvaliteten. Huvudresultaten i 

denna studie är att livskvaliteten 

påverkas av intensiteten av 

depressiva symtom samt 

förekomsten av mastektomi 

medan andra variabler såsom 

ålder, utbildningsbakgrund, tid av 

sjukdom och kemoterapi inte 

visar på samband med med 

livskvalitet domänen. 

Grad 1 
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Publikations 

år 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod/ Urval 

 

Resultat/Slutsats 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

2009 

USA 

Psycinfo  

   

 

Sammarco, 

A.  

Quality of 

life of 

breast 

cancer 

survivors 

A 

comparativ

e study of 

age 

cohorts.  

 

Studiens 

syfte var att 

granska 

skillnaden 

mellan äldre 

och yngre 

bröstcancer 

överlevare i 

upplevt 

social stöd, 

osäkerhet, 

livskvalitet. 

Även 

utvalda 

demografisk

a variabler 

granskades 

för att 

undersöka 

vilken roll 

dessa 

variabler har 

för 

livskvalitet.

  

Det var en kvantitativ studie då data samlades in 

genom frågeformulär. Upplevt socialt stöd, 

osäkerhet samt livskvalité mättes genom 

användning av frågeformulär. För att mäta 

livskvalitén användes The Ferrans and Powers QOL 

Index-Cancer Version III (QLI-CV). Instrumentet 

bestod av två delar då den första delen mäter hur 

tillfredsställd den svarande är med olika domäner i 

livet. Den andra delen mäter hur viktiga de olika 

domänerna i livet är för den svarande. Osäkerhet 

orsakad av sjukdom mättes genom frågeformuläret 

The Mishel Uncertainty in Illness Scale-

Community Form. Frågeformulär skickades till 

1023 möjliga deltagare som identifierats via ett 

tumör register. Det var kvinnor som överlevt 

bröstcancer där det var minst ett år sedan de hade 

blivit diagnostiserad samt att deltagarna var 

tvungna att kunna svara på engelska för att kunna 

vara med i studien. Det var 319 kvinnor som 

svarade, dock exkluderades 27 kvinnor för att de 

inte uppfyllde inklusionskriterier. Äldre än 50 år 

var 163 deltagare och 129 deltagare var yngre än 50 

år.  

En signifikant skillnad mellan 

yngre och äldre deltagare var 

funnet i totalt socialt stöd, makens 

och sjuksköterskans sociala stöd 

skala, socioekonomiska och 

psykiska/andlig livskvalitet 

skalor. Osäkerhet, ytterligare 

sjukdomar, socialt stöd, äldre 

ålder, kirurgisk behandling och 

mastektomi var signifikanta 

faktorer för livskvalitet. Att förstå 

skillnaden i upplevt socialt stöd, 

osäkerhet och livskvalitet för 

överlevare av bröstcancer samt 

veta var i livet patienten befinner 

sig kan sannolikt underlätta hälso- 

och sjukvården för att bättre 

hjälpa patienterna att uppnå 

livskvalitet. Att vara medveten 

om det faktorerna som förutsäger 

livskvalitet kan hjälpa överlevare 

av bröstcancer att uppnå 

acceptabel livskvalitet.      

 

Grad I 
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kvalitet 

2004 

Turkiet 

Psycinfo 

 

 

  

 

  

  

  

 

 Uzun, Ö., 

Aslan, F-E., 

Selimen, D., 

& Koc, M. 

Quality 

of life in 

women 

with 

breast 

cancer in 

Turkey.  

 

Studiens syfte var 

att fastställa 

livskvalitet hos 

turkiska kvinnor 

med bröstcancer 

och att granska 

om livskvalitet 

var förknippat 

med 

sociodemgrafiska 

eller kliniska 

variabler. 

Kvantitativ metod användes. Datainsamling gjordes 

med ett frågeformulär med 10 frågor som berörde 

ålder, gifta eller ogifta, utbildningsnivå, 

månadsinkomst, bosättningsregion, 

anställningsstatus, datum och typ av operation, tid 

sedan operation och stadium av sjukdomen. 

Frågeformuläret hade forskarna själva utformat och 

hette Quality of Life Scale (QoLS;Özyilkan et al., 

1995) och Visual Analogue Scale (VAS; Cline, 

Herman, Show, & Marton, 1992; Eti Aslan, 1998). 

72 kvinnor ingick i studien. De hade genomgått 

operation de senaste 6 åren. Bortfallet var 5,3 %. 

Inklusionskriterier var att deltagarna var tvungna att 

kunna prata, läsa och förstå turkiska. Deltagarna 

fick inte ha metastaser eller smärta.   

 

Medelvärdet av poängen i total 

omfattning ger en uppfattning 

att livskvalitén är måttligt hög 

hos turkiska kvinnor med 

bröstcancer. Visade dock att 

resultat som utbildningsnivå, 

anställningsform och nivå av 

smärta påverkade nivå av 

livskvalitet i varierande grad 

hos turkiska kvinnor. 

Ytterligare studier behövs göras 

för att fastställa specifika 

effekter av sociodemografiska 

och kliniska variabler på 

livskvalitet.   

Grad I 
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år 
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Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod/ Urval 

 

Resultat/Slutsats 

 

Vetenskaplig 

kvalitet 

2003 

Polen 

Cinahl 

 

Wronska , I., 

Stepien, R., 

& Kulik, T-

B. 

 

The quality of 

women’s life 

after 

mastectomy in 

Poland. 

 

Studiens syfte var 

att göra en 

bedömning av 

livskvalitet av 

polska kvinnor efter 

en mastektomi. 

Kvantitativ metod användes. 

Frågeformulär användes. Studien 

genomfördes med FACT scale 

version 4, som består av en allmän 

skala (FACT-G) och en bröstcancer 

skala (FACT-B). Frågeformuläret 

handlade om fysiskt välbefinnande, 

emotionellt välbefinnande, socialt 

välbefinnande och funktionellt 

välbefinnande. Detta gav ett 

jämförande mellan 2 olika grupper. I 

studiens första grupp deltog 61 

kvinnor som tillhörde en grupp med 

480 kvinnor som gjort mastektomi 

från samma klinik. Bortfall angavs 

inte. Patienterna som gick på kliniken 

januari, februari och mars 2002 

ingick i studien. I den andra gruppen 

deltog 50 friska kvinnor som inte led 

av någon slags cancer. Medelåldern 

på gruppen med bröstcancer var 58 år 

och medelåldern på den friska 

gruppen var 59 år.     

 Känslopoängen var lägst i 

förhållande till livskvalitet hos 

kvinnorna som hade gjort en 

mastektomi. Lägsta poängen på 

livskvalitet gavs av en kvinna 

med yrkesutbildning som gjorde 

manuellt arbete. Det bevisades att 

ju lägre livskvalitetspoäng som 

gavs ju högre var nivån av oro 

och depression. När en patient har 

en tro och känner sig 

tillfredsställd i sin situation då 

kan hon lättare handskas med sin 

sjukdom.  

 Grad II 



 

 

 


