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Sammanfattning  För många kvinnor kan det vara en förlust att förlora det ena 

eller båda brösten. Detta kan leda till att kvinnornas upple-

velse av den kvinnliga identitet förändras vilket även påver-

kar kvinnornas psykiska välbefinnande. Kvinnors psykiska 

behov blir inte alltid tillgodosedda i hälso- och sjukvården. 

Syftet med studien var att belysa vad som påverkar kvinnor 

att uppnå ökat psykiskt välbefinnande efter mastektomi. En 

litteraturstudie genomfördes där 14 vetenskapliga artiklar 

bearbetades utifrån studiens syfte. Resultatet visade på att 

kvinnornas känsla av normalitet, helhet och kvinnlig identitet 

var känslor som kvinnorna ville uppnå genom sina val av 

bröstrekonstruktion eller användning av bröstprotes. I kvin-

nornas beslutfattningsprocess framkom det att stöd från när-

stående och sjuksköterska, delaktighet i behandling och in-

formation var viktiga komponenter för att kvinnorna skulle 

uppnå högre psykiskt välbefinnande efter mastektomin. Det 

framkom i flera studier att kvinnor hade velat få mer infor-

mation och träffa kvinnor som genomgått bröstrekonstruk-

tion för att få råd och stöd. Det är viktigt som sjuksköterska 

att vara medveten om kvinnornas behov av stöd och att kun-

na ge adekvat information som leder till att kvinnorna kan 

vara delaktiga i sin behandling och ta autonoma beslut. Mer 

forskning om protesanvändning behövs då det inte fanns 

mycket tillgängligt. 
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Abstract  Women's psychological needs are not always provided for in 

health care. The aim of the study was to explore what 

influence psychological well-being after mastectomy. A 

study was performed in which 14 scientific articles were 

processed by the study's purpose. The results showed that 

women's feeling of normality, wholeness and female identity 

were feelings that women wanted to achieve through their 

choice of breast reconstruction or the use of breast 

prostheses. In the women's decision making process it 

became clear that support from relatives and nurses, 

participation in treatment and information were important 

components for women to achieve greater psychological 

well-being after mastectomy. It was revealed that women 

wanted to get more information and meet with other women 

and exchange experiences. It is important that nurses are 

aware of women's needs for support. Adequate information 

makes the woman take more autonomous decisions in their 

treatment. More research on prosthesis use is needed when 

there was not much available. 
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Inledning  
 

Enligt Socialstyrelsen (2011a) är risken för att drabbas av cancer innan 75 års ålder i 

Sverige 31,2% för män och 28% för kvinnor. Den vanligaste cancerformen som kvinnor 

drabbas av är bröstcancer. Bröstcancer utgör cirka 30% av den totala mängden cancer-

diagnoser som ställs på kvinnor vilket motsvarade 7971 kvinnor år 2010. Bröstcancer-

fallen har tydligt ökat de senaste tjugo åren med cirka 1,3% per år. Risken att drabbas 

ökar med åldern, där en liten ökning kan ses vid 25års ålder och störst antal diagnoser 

ställs vid 65-70års ålder (Socialstyrelsen, 2011a). När en kvinna drabbas av bröstcancer 

kan det vara svårt att förlika sig med sjukdomen då kvinnan ofta känner sig frisk men 

får en potentiellt dödlig diagnos (Myklebust Sørensen & Almås, 2011). Vid en bröst-

cancerdiagnos påverkas det psykiska välbefinnandet för kvinnor i dubbel bemärkelse, 

dels genom oron kring sjukdomen och dels genom en påverkad självbild.  

 

Undersökningen mammografi har lett till att tumörer kan upptäckas i ett tidigare stadie 

vilket även lett till minskad dödlighet (Myklebust Sørensen & Almås, 2011). Beroende 

på tumörens storlek finns det olika behandlingsmetoder, där den vanligaste behandling-

en vid bröstcancer är kirurgisk (Larsson, Sandelin & Forsberg, 2010). Upplevelsen av 

förlust av en kroppsdel efter mastektomi skapar en känsla av konflikt mellan kvinnan 

och dennas kropp (Piot-Ziegler, Sassi, Raffoul, & Delaloye, 2010). Konflikten påverkar 

kvinnans självbild och kan utmana upplevelsen av den kvinnliga identiteten. Efter mas-

tektomi har kvinnor två alternativ för att åter uppleva kroppen som symmetrisk, det ena 

är bröstrekonstruktion och det andra är användandet av extern bröstprotes (Glaus & 

Carlson, 2009). Omvårdnadsteoretikern Travelbee (Kirkevold, 2000) menar att det i 

omvårdnaden är viktigt att tillvarata patientens upplevelse och se till hur hälso- och 

sjukvårdspersonal ska kunna bemöta patienten för att främja god omvårdnad. Sjukskö-

terskan ska kunna förklara sjukdomar, behandling och resultat på ett adekvat sätt (Soci-

alstyrelsen, 2012). Informationen som sjuksköterskan ger ska syfta till att förståelse och 

insikt om hälsotillstånd och behandling uppnås för att patienten aktivt ska kunna vara 

delaktig i beslut och kunna påverka sin behandling (Socialstyrelsen, 2012).  

 

 

Bakgrund 
 

Bröstcancer 
 

Den största riskfaktorn för att drabbas av bröstcancer är att vara kvinna, andra kända 

riskfaktorer är bland annat ökad ålder, ärftlighet, tidig menstruation, sen menopaus, 

hormonbehandling i samband med klimakteriet, sen (efter 35års ålder) eller ingen gra-

viditet (Myklebust Sørensen & Almås, 2011). Har en kvinna drabbats av cancer i ena 

bröstet är risken stor att även drabbas i det andra bröstet. 

 

Orsaken till bröstcancer är att mutationer sker i mjölkkörtelcellerna (Sand, Sjaastad, 

Haug & Bjålie, 2007). För att cancer ska kunna uppstå behöver samma cell ha muterat 

ungefär ett tiotal gånger (Bergh, Brandberg, Ernberg, Frisell, Fürst & Hall, 2007). 

Bröstcancer kan enligt Ericson & Ericson (2008) utgå från två olika lokalisationer. Det 
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ena är från körtellobuli (mjölkproducerande körtlar i bröstet) och kallas då lobulär typ. 

Det andra är när bröstcancern utgår från bröstkörtlarnas körtelrör (rör som transporterar 

bröstmjölk i bröstet), vilket då kallas för duktal typ. Duktal cancer är den mest före-

kommande cancertypen och kan delas in i två undergrupper. Cancer in situ som är ett 

tidigt stadie av bröstcancer då tumören enbart växer inom körtelgången. Ett senare sta-

dium då tumören kan orsaka metastasbildning är när tumören inte längre är lokal utan 

har tagit sig in i omgivande vävnad, vilket då kallas för invasiv cancer (Ericson & Eric-

son, 2008). Från det att cellerna har börjat mutera tills att det går att känna en knöl i 

bröstet eller att cancern har metastaterats kan det ta flera år (Myklebust Sørensen & 

Almås, 2011). Det finns två gener som alla individer har som kan förknippas med käns-

lighet för bröstcancer, dessa två är BRCA1 och BRCA2 (Hamilton, 2009). Med hjälp av 

dagens forskning går det att besvara om en individ är bärare av en muterad gen eller 

inte. Mutationer i någon av dessa gener ökar signifikant risken att utveckla bröstcancer 

med 57% för BRCA1- och 49% för BRCA2bärare. Risken att ärva mutationen i genen 

från sina föräldrar är 50%. Om en individ har förhöjd risk att utveckla bröstcancer kan 

profylaktiskt mastektomi genomföras, risken minskar då att utveckla bröstcancer med 

90% (Hamilton, 2009). 

 

En undersökning som har visat sig minska dödligheten radikalt i bröstcancer är mam-

mografi bland kvinnor i åldrarna 40-74 som regelbundet har gått på undersökningen 

(Socialstyrelsen, 2007a). Mammografi är en undersökning där röntgenbilder av bröst-

körteln tas i flera skikt där tumörer som är mindre än 5mm kan upptäckas (Myklebust 

Sørensen & Almås, 2011). I Sverige rekommenderas kvinnor mellan 40 och 74 år att 

göra en mammografi med 1,5 års mellanrum. Beroende på primärtumörens storlek och 

spridning till lymfkörtlar och andra organ kan bröstcancer klassificeras in i olika stadier 

från I-IV. Behandlingen av bröstcancern baseras på denna klassificering (Myklebust 

Sørensen & Almås, 2011).  

 

Kirurgisk behandling av bröstcancer 
 

Förstahandsvalet vid behandling av bröstcancer är kirurgisk behandling och består till 

största delen av bröstbevarande kirurgi eller mastektomi följt av individuellt anpassade 

åtgärder (Larsson et al., 2010). Det nationella bröstcancer registret 2008 uppger enligt 

Socialstyrelsen (2011b) att bröstbevarande kirurgi utgjorde 53,1% av alla kirurgiska 

behandlingar och mastektomi 46,5%. Mastektomi är ett operativt ingrepp där hela 

bröstvävnaden inklusive bröstvårta och vårtgård avlägsnas (Bergh et al., 2007; Mykle-

bust Sørensen & Almås, 2011). Vid bröstbevarande kirurgi opereras inte hela bröstet 

bort utan enbart den del där tumören är belägen med god marginal för att inte några tu-

mörceller ska missas. Bröstbevarande kirurgi bör inte utföras om tumören är större än 3-

4 cm eller om kvinnan har ett flertal tumörer i bröstet. Vid kirurgi i profylaktiskt syfte 

då det har hittats anlag för bröstcancer görs alltid mastektomi. Detta på grund av att det 

inte går att fastslå var i bröstet tumörer kan uppkomma. Vid recidiv efter bröstbevaran-

de kirurgi genomförs en mastektomi. Mastektomi är också förstahandsalternativet om 

tumören är spridd till flera delar av bröstet eller bedöms som en stor tumör (större än 3-

4cm). Denna typ av operation används även när tumören i förhållande till bröstet är stor 

och när cancern är inflammatorisk (Bergh et al., 2007).   
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Valmöjligheter efter mastektomi 
 

Efter mastektomi finns det två alternativ att som kvinna åter uppleva kroppen som 

symmetrisk, det vill säga att kvinnan uppfattar sin kropp som liksidig med liknande 

kroppsbelastning på båda sidorna av kroppen (Glaus & Carlson, 2009). Symmetri upp-

nås genom att göra en bröstrekonstruktion eller att använda sig av en extern bröstprotes.  

 

En extern bröstprotes kan beskrivas som ett artificiellt bröst som är framtaget för att 

kunna ersätta det bortopererade bröstet. Ungefär en vecka efter mastektomin får kvin-

nan en tillfällig protes utprovad som används tills att operationssåret har läkt. Den per-

manenta protesen blir utprovad ungefär 6-8 veckor efter operationen (Gallagher, Buck-

master, O´Carrol, Kiernan & Geraghty, 2009). I Sverige får kvinnor som genomgått 

mastektomi två proteser utan kostnad varje år (Myklebust Sørensen & Almås, 2011). 

Det kan vara psykiskt påfrestande för kvinnorna att prova ut en protes för nära in på 

mastektomin då kvinnan behöver tid att vänja sig vid tanken på att bära protes (Mykle-

bust Sørensen & Almås, 2011). Vikten av att ha en protes som har en bra passform är av 

betydelse för kroppsuppfattning, kvinnans upplevelse av sin kvinnliga identitet och psy-

kiska välbefinnande (Gallagher et al., 2009). Det finns ett stort utbud av tillgängliga 

bröstproteser som är utformade för att efterlikna det kvarvarande bröstet i största möjli-

ga mån. Exempelvis finns det proteser i många olika storlekar och former, olika hudfär-

ger och med eller utan bröstvårta. Den tillfälliga protesen väger lite och består av vadd 

(Glaus & Carlson, 2009). Den permanenta protesen är vanligen gjord i silikon och väger 

ungefär lika mycket som kvinnans andra bröst (Gallagher et al., 2009). Om kvinnan har 

stora bröst är det av extra vikt för att skapa en jämn belastning på kroppens båda sidor 

(Myklebust Sørensen & Almås, 2011). Det finns proteser som är självhäftande som 

fästs direkt på huden men även lösa proteser som hålls på plats med hjälp av en bysthål-

lare (Gallagher et al., 2009).  

 

På 1960-talet utvecklades silikonimplantat vilket ledde till möjligheten för kvinnor som 

genomgått mastektomi att återuppbygga det bortopererade bröstet (Holmström, Lossing 

& Tarnow, 2005). Operationen har ökat i genomförande sedan 1970-talet (Socialstyrel-

sen, 2011b). Sedan mitten av 1970-talet har en teknik använts där kombinationer av 

lambåer (ett vävnadsstycke) och implantat utnyttjats vid genomförande av bröstrekon-

struktion (Holmström et al., 2005). På 1980-talet utvecklades teknik för att utan risk för 

patienten kunna genomföra en bröstrekonstruktion med enbart den egna kroppsvävna-

den. Bröstrekonstruktion har till syfte att höja kvinnans psykiska välbefinnande och 

livskvalitet genom att återskapa det bortopererade bröstet (Holmström et al., 2005). I 

Sverige är bröstrekonstruktion efter bröstcancer kostnadsfritt för kvinnor (Myklebust 

Sørensen & Almås, 2011). Direkt rekonstruktion är att föredra tidsmässigt, det finns 

dock olika kontraindikationer som kan påverka valet av att göra direkt eller sen rekon-

struktion (Holmström et al., 2005; Myklebust Sørensen & Almås, 2011). Kontraindika-

tioner som kan påverka att sen rekonstruktion är mer lämpligt är bland annat tumörsta-

die, mastektomins omfattning, behov av postoperativ strålbehandling, kroppsbyggnad 

och patientens tankar kring bröstrekonstruktion. I och med att det finns många kontrain-

dikationer till direkt rekonstruktion faller ofta valet på sen rekonstruktion (Holmström et 

al., 2005; Socialstyrelsen, 2011b). Ärrvävnaden efter mastektomin behöver cirka 6 må-

nader på sig att hinna mogna och mjukna och därför bör inte sen rekonstruktion ske 

innan detta (Holmström et al., 2005). De olika valmöjligheterna tas vanligen upp på 

sexmånaderskontollen efter mastektomin vilket gör det möjligt för kvinnorna att göra ett 
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aktivt val (Myklebust Sørensen & Almås, 2011). Utveckling inom bröstcancerkirurgin 

går ständigt framåt och det har utvecklats en metod där det vid mastektomin går att be-

vara bröstvårtan för att sedan fästa denne igen vid direkt bröstrekonstruktion (Garcia-

Etienne, Cody III, Disa, Cordeiro & Sacchini, 2009). Bröstvårtebevarande kirurgi 

genomförs för att uppnå ett så optimalt kosmetiskt resultat som möjligt vilket kan ha 

inverkan på kvinnors psykiska välbefinnande. Det finns flera kriterier för att bröstvårte-

bevarande kirurgi ska gå att genomföra, dessa är bland annat tumörstorleken och var 

tumören är belägen. I en mindre amerikansk studie av Garcia-Etienne et al. (2009) har 

det visat sig att ca 1% av alla mastektomier genomförs med den här metoden. Använd-

ning av bröstvårtebevarande kirurgi har inte visat sig öka risken för recidiv av bröstcan-

cer. 

 

Det finns tre olika huvudtekniker att använda sig utav vid en bröstrekonstruktion vilka 

är bröstrekonstruktion med kroppsegen vävnad, enbart implantat eller en kombination 

av dessa två tekniker (Socialstyrelsen, 2011b). I större delen av fallen i Sverige utförs 

en så kallad DIEP-lambå vilket är en rekonstruktion med kroppsegen vävnad. Denna 

operation innebär att ett vävnadsstycke tas från buken. Operationen är endast möjlig om 

kvinnan har en sådan kroppsbyggnad att det är möjligt att transplantera ett parti bestå-

ende av fett och hud. Ingen muskel tas med i denna ingreppsform, detta för att minska 

komplikationer på transplantationsstället. Två andra tekniker som inte använts lika fre-

kvent i Sverige är fri TRAM, då en del av den raka bukmusklen använts i lambån, och 

latissimus dorsi-lambå där syftet är att bevara kärlförsörjningen genom att ryggmusklen 

och ovanliggande hud flyttas till bröstkorgsväggen (Socialstyrelsen, 2011b).  

 

Vid rekonstruktion med implantat placeras implantatet under bröstmusklen (Bergh et 

al., 2007). Det används ofta en expanderingsteknik som innebär att implantatet succe-

sivt vidgas genom att koksalt fylls på i implantatet via en ventil. Med denna teknik 

minskar risken för hud- och sårkomplikationer (Bergh et al., 2007). Det är dock inte alla 

sjukhus som kan erbjuda rekonstruktion med hjälp av enbart egen vävnad eller enbart 

implantat då de är väldigt tids- och personalkrävande eftersom det behövs två opera-

tionslag. Kombinationstekniken av implantat och kroppsegen vävnad utvecklades för att 

kunna möjliggöra erbjudande om rekonstruktioner till fler kvinnor (Holmström et al., 

2005). 

 

För att rekonstruktionen ska ge bästa möjliga resultat krävs ofta flera operationer för att 

det nya och det gamla bröstet ska upplevas symmetriska (Holmström et al., 2005). Av 

denna anledning är det även vanligt att det friska bröstet också opereras genom till ex-

empel lyft och förstoring. Rekonstruering av bröstvårtan genomförs oftast i ett senare 

skede. Det går antingen att transplantera en bit av den andra bröstvårtan eller att använ-

da en liten bit av en hudlambå från det konstruerade bröstet. Själva vårtgården rekon-

strueras med hjälp av tatueringsteknik eller genom hudtransplantation från låret (Holm-

ström et al., 2005).  

 

Psykiskt välbefinnande i samband med bröstcancer  
  

Attraktion som kvinna är en av de känslor som kvinnor lägger i sin kroppsuppfattning 

(Fobair, Stewart, Chang, D’Onofrio, Banks & Bloom, 2006). Kroppsuppfattning är en 

mental bild av ens kropp där känsla av helhet, normalitet och hälsa spelar in. Efter mas-

tektomi förändras kroppen och därmed kan den egna självbilden som kvinna förändras 
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(Fobair et al., 2006). Kvinnan kan efter operationen förlora sin känsla av att vara kvinna 

(Hulter, 2009). Det har rapporterats att kvinnor som genomgått mastektomi har fått be-

stående psykosociala problem med nedsatt självkänsla och störd kroppsuppfattning (So-

cialstyrelsen, 2011b). Kroppsuppfattning är beroende av vitalitet, fysiska funktioner, 

individens roll och sociala faktorer (Fobair et al., 2006). Vid en bröstcancerdiagnos och 

behandling påverkas det psykiska välbefinnandet. Oavsett vilken ålder kvinnan är i 

väcker diagnosen starka känslor (Fitch, Gray, Godel & Labrecque, 2008). Det har även 

visat sig att en bröstcancerdiagnos kan påverka det psykiska välbefinnandet också flera 

år efter behandlingens avslut (Hansson, Airaksinen, Forsell, & Dalman, 2009; Larsson 

et al., 2010; Piot-Ziegler et al., 2010). Välbefinnande är enligt Willman (2009) en del av 

definitionen av hälsa och enligt Hansson et al., (2009) kan välbefinnande definieras som 

ett tredimensionellt begrepp: livsstilstillfredsställande (den kognitiva delen), upplevelse 

av positiva känslor samt negativa känslor. Välbefinnande är en subjektiv upplevelse, det 

är därför svårt att mäta vad det innebär för den enskilda individen. Genom att ha en 

känslomässig stabilitet i tillvaron och att vara öppen för sina känslor kan individen upp-

nå välbefinnande (Hansson et al., 2009).  

 

Enligt Världshälsoorganisationen [WHO] (2012) kan välbefinnande som en definition 

på hälsa delas in i tre undergrupper: psykiskt välbefinnande, fysisk välbefinnande samt 

socialt välbefinnande. Att uppleva ett psykiskt välbefinnande innebär att individen är 

nöjd med livet och det arbete som utförs, har en grundläggande positiv inställning, är 

aktiv och accepterar sig själv (Hansson et al., 2009). Ryff och Keyes (1995) menar att 

psykiskt välbefinnande kan delas in i sex dimensioner: positiv självacceptans, personlig 

utveckling, mening med livet, en positiv relation till andra, att effektivt hantera sitt liv 

och den omgivande miljön samt att inneha autonomi.  

 

Psykosocialt välbefinnande handlar om internaktioner mellan en individs självbild, 

kroppsuppfattning och normalitet. Efter sjukdom och kirurgisk behandling efter bröst-

cancer förändras kvinnans självbild och kroppsuppfattning genom att kroppen har för-

ändrats (Lindwall, 2004). Två bröst kan ses som en symbol för kvinnlighet, detta inne-

bär att två bröst ses som det normala i samhället (Hallberg, 2010). Normalitet bygger på 

vad samhället anser är normalt, normalitet kan även utgå ifrån vad individen upplever 

som normalt (Dahlborg-Lyckhage & Eriksson, 2010). Tidigare förknippades bröst med 

amning medan kvinnans bröst i dagens samhälle mer symboliserar sexualitet (Lindwall, 

2004). I föreliggande studie har psykosocialt välbefinnande likställts med psykiskt väl-

befinnande. 

 

Omvårdnadsbehov 
 

Kvinnor som drabbas av bröstcancer är i större delen av fallen relativt friska kvinnor 

som har fått en potentiellt dödlig diagnos. Detta kan göra att kvinnorna upplever att det 

kan vara svårt att identifiera sig med patientrollen och att få en cancerdiagnos kan därför 

leda till ett psykiskt trauma (Myklebust Sørensen & Almås, 2011; Socialstyrelsen, 

2007b). Vid bröstcancer kan patienten uppleva sig ha förlorat delar av sin hälsa, vid 

efterföljande mastektomi förlorar patienten även en del av sin kropp (Santamäki Fischer 

& Dahlqvist, 2009). Detta är en förlust som sjuksköterskan ofta kan komma i kontakt 

med i den dagliga vården. Sjuksköterskan behöver veta hur denna ska förhålla sig till 

kvinnornas förlust (Santamäki Fischer & Dahlqvist, 2009).  
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Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) ska patienten vara delaktig i 

beslut som rör patientens vård och behandling. Patienten har också rätt att få det be-

handlingsalternativ som patienten föredrar, även om det är ett dyrare alternativ, om be-

handlingsalternativet överensstämmer med beprövad erfarenhet och vetenskap. Varje 

patient är unik och expert på sitt egna tillstånd och sammanhang och detta måste tas 

hänsyn till för att göra patienten delaktig i vården (Socialstyrelsen, 2012). I kompetens-

beskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) står det att det är 

sjuksköterskans ansvar att tillvarata det friska hos patienten, ha förmåga att kunna 

kommunicera med patienter på ett lyhört sätt och därigenom också uppmärksamma pa-

tientens sjukdomsupplevelse. Det är också viktigt att vara respektfull och empatisk i 

kommunikationen (Socialstyrelsen, 2005). Patienten har rätt att få så mycket informa-

tion att patienten kan göra ett aktivt val av sin egen behandling (Socialstyrelsen, 2007b; 

Socialstyrelsen, 2012). Omvårdnadsteoretikern Travelbee (Kirkevold, 2000) menar att 

allt som påverkar patientens hälsa i en negativ benämning ligger inom sjuksköterskans 

ansvarsområde. Sjuksköterskan kan i sin profession påverka patientens upplevelse av 

sitt tillstånd och därför är det av vikt att sjuksköterskan förstår hur denne ska bemöta 

patienten på ett sätt som kan främja god omvårdnad. Vidare menar Travelbee (Kirke-

vold, 2000) att det snarare är viktigt att sjuksköterskan är lyhörd gentemot patientens 

upplevelse av sjukdom och lidande än till medicinska diagnoser eller objektiva bedöm-

ningar.  

 

Problemformulering 
 

Att förlora det ena eller båda brösten kan påverka det psykiska välbefinnandet, då det 

för många kvinnor innebär att förlora en del av den egna upplevelsen av sin kvinnliga 

identitet. För att återta sin kvinnliga identitet finns det två olika valmöjligheter för kvin-

norna: bröstrekonstruktion eller användande av en extern bröstprotes. I den dagliga om-

vårdnaden sker möten kontinuerligt med kvinnor som har fått en bröstcancerdiagnos. 

Det har visat sig att bröstcancerdrabbade kvinnors psykiska behov sällan blir tillgodo-

sedda i hälso- och sjukvården. Därför är det av vikt att i omvårdnaden vara medveten 

om hur bröstcancerdiagnosen drabbar kvinnornas psykiska välbefinnande och kunna ge 

adekvat information om vilka valmöjligheter som finns. Att ge och ta in information tar 

lång tid och informationen behöver upprepas och byggas på för att stärka kvinnornas 

autonomitet och göra dessa delaktiga i sin behandling. Om patienten är välinformerad är 

patienten bättre rustad att fatta ett beslut som kan hjälpa patienten att åter uppleva sin 

kropp som hel igen.  

 

 

Syfte 
 

Syftet med studien var att belysa vad som påverkar kvinnor att uppnå ökat psykiskt väl-

befinnande efter mastektomi. 
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Metod 
 

Metoden utgjordes av en induktiv litteraturstudie där kvantitativ och kvalitativ forsk-

ning som överensstämde med syftet bearbetades enligt Friberg (2006).   

 

Datainsamling 
 

Efter val av ämne genomfördes en pilotsökning med relevanta sökord för att undersöka 

om tillräckligt med infomation inom valt området fanns tillgängligt. Databaserna som 

användes i pilotsökningen och även i senare sökningar var Cinahl, Pubmed och PsycIn-

fo. I Swemed+ gjordes ingen pilotsökning utan enbart senare sökningar genomfördes. 

Databaserna valdes ut då de ansågs passande till området som valts. Sökorden som val-

des ut på grund av att de ansågs vara relevanta gentemot syftet var bröstcancer, mastek-

tomi, bröstrekonstruktion, proteser, upplevelser, psykiskt välbefinnande och omvård-

nad. Sökordet proteser användes i olika former för att få en så bred sökning inom om-

rådet som möjligt. För att genomföra sökningarna så systematiskt som möjligt omvand-

lades sökorden till subject headings i Cinahl, MeSHtermer i Pubmed och Thesauruster-

mer i PsycInfo. I Swemed+ genomfördes enbart fritext sökningar. Alla ord gick inte att 

omvandla till subject heading, MeSH eller Thesaurus, därför gjordes en del fritextsök-

ningar även i de andra databaserna (tabell 1). Alla sökord användes inte i alla databaser 

då liknande sökord använts istället och inga nya eller relevanta artiklar ansågs kunna 

hittas. Sökordet bröstcancer användes enbart i Pubmed för att begränsa resultatet i en 

sökning. För att få fram artiklar som motsvarade syftet kombinerades sökorden genom 

den booleska söktekniken AND. För att fler resultat skulle hittas på sökordet experien-

ces användes trunkering i flertalet av sökningarna.  

 

Sökningar i databasen Swemed+ gjordes med olika kombinationer av sökorden men gav 

inga eller inga relevanta resultat och är därför inte redovisade i sökordsöversikt eller 

sökhistoriktabellen. 

 

 

 

Tabell 1. Sökordsöversikt           

 

 

Sökord 

 

PubMed  

MeSH-term 

 

Cinahl  

Subject heading list 

(MH) 

 

PsycInfo 

Thesaurus (DE) 

Mastektomi Mastectomy  

[MeSH] 

Mastectomy  

[MH]  

Mastectomy 

[Thesaurus] 

Bröstrekon-

struktion 

Breast reconstruction 

ej MeSH 

Breast reconstruction 

[MH] 

Breast reconstruction 

ej Thesaurus  

Proteser och 

implantat 

Prostheses and  

Implants 

[MeSH] 

Prostheses and  

Implants  

[MH] 

 

Proteser   Prostheses [Thesau-

rus] 
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Bröstprote-

ser 

  Breast prostheses 

ej Thesaurus 

Bröstprote-

ser och im-

plantat 

 Breast prostheses and 

Implants  

ej MH 

 

Externa 

bröstproteser 

External breast 

prostheses 

ej MeSH  

  

Upplevelse Experience* 

ej MeSH 

Experien-

ces/Experience* 

ej MH 

Experience* 

ej Thesaurus 

Psykiskt 

välbefinnan-

de 

Psychological well-

being 

ej MeSH 

 Psychological well-

being 

ej Thesaurus 

Bröstcancer Breast neoplasms 

[MeSH] 

  

Omvårdnad  Care  

ej MH 

 

 

Inklusionskriterierna för samtliga artiklar var att de skulle basera på kvinnor över 18 år, 

kvinnorna skulle ha genomgått mastektomi, antingen ha genomfört/väntar på bröstre-

konstruktion eller bära protes, samt att alla artiklarna skulle vara publicerade senast år 

2005. Artiklarna skulle även vara publicerade i Europa, Australien eller Nordamerika. 

Exklusionskriterierna var artiklar som behandlade upplevelser innan mastektomi samt 

artiklar som beskrev komplikationer efter behandling. 

 

I samtliga databaser genomfördes ett flertal sökningar med sökord kombinerade på olika 

sätt, dessa presenteras i Bilaga A. När sökkombinationerna i Cinahl inte gav några träf-

far exkluderades sökningarna från bilaga A. Dessa var MH psychological well-being 

AND MH breast reconstruction, MH mastectomy AND MH psychological well-being 

AND MH prostheses and implants, MH psychological well-being AND MH prostheses 

and implants, MH mastectomy AND psychological well-being. I alla sökningar i Cinahl 

användes samma begränsningar som var att artiklarna skulle vara research artiklar. Då 

inte så många resultat framkom om protesanvändning valdes det att göras ytterligare en 

sökning då sökåren utökades till 2002. I databasen Pubmed användes begränsningarna 

att artiklarna skulle vara publicerade på engelska samt ha abstract tillgängliga. I Pubmed 

genomfördes en manuell sökning på en författare då det tidigare hittats en artikel med 

mycket användbart resultat av samma författare (se Bilaga A). I databasen PsycInfo 

användes inte några ytterligare begränsningar utöver de som var samma för alla databa-

ser. I flertalet av sökningarna som gjordes i de olika databaserna uppkom samma artik-

lar upprepade gånger, i de fall där artiklarna valdes ut till urval 2 redovisas detta i bilaga 

A.  

 

Databearbetning 
 

Artiklars abstrakt lästes då titeln på artiklarna uppfattades som relevant. Då abstraktet 

uppfattades vara relevanta gentemot syftet lästes artiklarna enskilt och diskuterades 

gemensamt för att avgöras om artiklarna skulle inkluderas eller exkluderas ur studien. 
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En kvalitetsgranskning utfördes av alla artiklar som valdes ut till urval två. Granskning-

en genomfördes med hjälp av bedömningsmallar för kvantitativa och kvalitativa artiklar 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006) och graderades sedan i tre grader. Artiklarna blev 

tilldelade poäng efter hur många frågor som besvarades positivt. Poängen räknades se-

dan ut till procent och delades därefter in i de olika graderna. Artiklarna som hade 80% 

eller mer av totalpoängen graderades till Grad I vilket motsvarar hög vetenskaplig kvali-

tet, artiklarna som fick 70-79% graderades till Grad II vilket motsvarar medelhög veten-

skaplig kvalitet. Om någon av artiklarna skulle fått 60-69% hade de blivit graderade till 

Grad III vilket motsvarar låg vetenskaplig kvalitet. Sammanlagt bedömdes 14 artiklar 

vara relevanta till litteraturstudien, varav nio var kvalitativa och fyra kvantitativa. En av 

artiklarna hade både kvantitativ- och kvalitativansats vilket gjorde att den fick bedöm-

mas efter de båda bedömningsmallarna. Artikeln bedömdes vara Grad II på den kvanti-

tativa delen och Grad I på den kvalitativa delen, detta berodde på att mindre fokus låg 

på den kvantitativa delen. Av de övriga artiklarna bedömdes nio vara Grad I och fyra 

vara Grad II. De 14 artiklar som valdes ut att användas till resultatet bearbetades genom 

att läsas igenom grundligt flertalet gånger enskilt och sedan diskuteras gemensamt. Ar-

tiklarna granskades och fördes in i en artikelöversikt, se bilaga B1-B10 och C1-C5. 

 

Information som ansågs relevant gentemot syftet valdes ut, färgmarkerades och sam-

manställdes där likheter och olikheter jämfördes med varandra vilket ledde till indel-

ningar i olika kategorier. De kategorier som framkom var: Kvinnors upplevelser av 

identitet, normalitet och självkänsla vid val av protes, Kvinnors upplevelser av normali-

tet och identitet vid val av bröstrekonstruktion, Sociala faktorer av betydelse för psy-

kiskt välbefinnande samt Kvinnors uppleveser av information före och efter operation. 

 

 

Resultat 
 

Kvinnors upplevelser av identitet, normalitet och självkänsla 

vid val av protes 
 

Kvinnorna i studierna av Gallagher, Buckmaster, O’Carroll, Kiernan & Geraghty (2010) 

och Roberts, Livingston, White & Gibbs (2003) insåg att mastektomin var en livsavgö-

rande operation och accepterade konsekvensen att då få bära protes. Genom kvinnornas 

val att bära protes undvek kvinnorna ytterligare stora operationer som var fysisk- och 

psykiskt påfrestande för dem (Holtzmann & Timm, 2005). Kvinnlig identitet ansågs av 

en del kvinnor vara betecknat av att ha två bröst (Manderson & Stirling, 2007; Roberts 

et al., 2003). För flertalet av kvinnorna i studien av Roberts et al., (2003) var förlusten 

av ett eller båda brösten förknippat med ett angrepp mot deras självkänsla. Med tiden 

visade det sig att kvinnorna såg på den externa bröstprotesen som en hjälp för att åter-

ställa den försämrade kroppsbilden som uppkom efter mastektomi. Protesen sågs även 

som en hjälp till att känna sig bekväma i den egna kroppen (Gallagher et al., 2010; Ro-

berts et al., 2003). Det huvudsakliga målet med protesen var att bygga upp och bevara 

självförtroende hos kvinnor (Gallagher et al., 2010; Roberts et al., 2003). En motivation 

till att bära protes var att kvinnorna upplevde att den kvinnliga identiteten skulle förbätt-

ras (Roberts et al., 2003). En välpassande protes bidrog till att kvinnorna upplevde sin 

kroppsform som positiv, upplevde att den kvinnliga identiteten hade förbättrats, kände 
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sig mer självsäkra och att deras psykiska välbefinnande ökade (Gallagher et al., 2010; 

Roberts et al, 2003).  

 

Kvinnorna i studien av Roberts et al., (2003) ansåg att det var viktigt att kunna upprätt-

hålla en utåt sett normal bild av sig själv vilket protesen bidrog med. Kvinnorna i studi-

en av Gallagher et al., (2010) ansåg att det var en lättnad att få protesen redan på sjuk-

huset. På detta vis kunde kvinnorna själva välja vilka de ville skulle veta om att de ge-

nomgått mastektomi och på detta vis uppleva sig själva som normala i mötet med andra 

(Gallagher et al., 2010). Roberts et al., (2003) redovisade däremot att kvinnorna inte var 

redo för protes under sjukhusvistelsen utan istället ville ha protesen i ett senare skede. 

Majoriteten av kvinnorna uttryckte att användningen av protes var nödvänligt för att 

uppleva en känsla av normalitet och för att öka kvinnornas upplevelse av sin kvinnliga 

identitet (Gallagher et al., 2010; Roberts et al., 2003). Även om kvinnorna upplevde sig 

som osymmetriska ansåg de att deras känsla av normalitet och helhet återställdes när de 

bar protesen (Gallagher et al., 2010; Roberts et al., 2003). 

 

Flera kvinnor var lättade över att få den permanenta silikonprotesen då de upplevde att 

deras kroppsform blev återställd och var glada över att använda protesen i sitt dagliga 

liv (Gallagher et al., 2010). Eftersom det fanns många klädesplagg som var anpassades 

för ett liv med bröstprotes upplevde kvinnorna det som att det fanns ett liv efter mastek-

tomin.  Det gick att leva ett normalt och fullgott liv, känslan av den kvinnliga identiteten 

kunde fortfarande bevaras och kvinnorna behövde inte känna sig begränsade (Gallagher 

et al., 2010).  

 

Kvinnors upplevelser av normalitet och identitet vid val av 

bröstrekonstruktion 
 

Kvinnorna upplevde sig som onormala efter mastektomin på grund av den förändrade 

kroppsuppfattningen (Hill & White, 2008) och upplevde att användning av protes ofta 

blev en motivation till att vilja genomgå bröstrekonstruktion. Den största anledningen 

som kvinnorna i studien av (Denford, Harcourt, Rubin & Pusic, 2010) uppgav till att 

genomgå bröstrekonstruktion var att de ville kunna fortsätta som tidigare i sitt dagliga 

liv. Kvinnorna i flera studier (Begum, Grunfeld, Ho-Asjoe & Farhadi 2010; Crompvo-

ets, 2006; Denford et al., 2010; Hill & White, 2008; Holtzmann & Timm, 2005) uppgav 

att de valde att göra bröstrekonstruktion för att bröstrekonstruktion skulle få dem att se 

och uppleva sig normala igen. En del kvinnor valde att genomgå bröstrekonstruktion för 

att de ville uppleva sig som normala enligt deras egen åsikt medan andra kvinnor valde 

att genomgå bröstrekonstruktion för att uppleva sig som normala utifrån samhällets 

standard (Begum, Grunfeld, Ho-Asjoe & Farhadi 2010; Crompvoets, 2006; Denford et 

al., 2010; Hill & White, 2008; Holtzmann & Timm, 2005). Kvinnorna insåg även att de 

var tvungna att omdefiniera vad begreppet normal betydde för dem, då kvinnorna insett 

att deras tidigare uppfattning om normalitet inte längre var förenbart med deras nya 

kroppsbild (Hill & White, 2008). Direkt bröstrekonstruktion sågs som ett sätt att upple-

va en känsla av normalitet direkt efter mastektomin (Begum et al., 2010). 

 

Protesen var en ständig påminnelse av mastektomin och kvinnorna uppfattade sina 

kroppar som ofullständiga (Crompvoets, 2006). Protesen sågs som ett hinder till att 

uppnå normalitet (Crompvoets, 2006). Även om kvinnorna upplevde att de såg normala 

ut med kläder på då de använde protes visste de själva att protesen inte var en del av 
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dem vilket ständigt gjorde sig påmint (Hill & White, 2008). Bröstrekonstruktion sågs 

som ett praktiskt alternativ efter mastektomi istället för användning av protes. Efter re-

konstruktion kände kvinnorna att de kunde klä sig hur de ville och inte behöva vara oro-

liga över hur det såg ut med protes (Crompvoets, 2006).  

 

Efter mastektomin var kvinnorna inte beredda på de känslor av depression, lägre psy-

kiskt välbefinnande och sämre självförtroende som uppkom (Crompvoets, 2006; Hill & 

White, 2008). Kvinnorna uppgav att bröstrekonstruktionen skulle kunna ge dem tillbaka 

deras fysiska- och psykiska välbefinnande (Abu-Nab & Grunfeld, 2007; Crompvoets, 

2006; Hill & White, 2008). Bröstrekonstruktion sågs som en hjälp till att behålla en po-

sitiv självbild, förbättra sin kroppsuppfattning, sitt självförtroende och som en chans att 

återbygga sin kvinnliga identitet då kvinnorna upplevde en försämrad kroppsbild efter 

mastektomi (Abu-Nab & Grunfeld, 2007; Begum et al., 2010; Crompvoets, 2006; Den-

ford et al., 2010; Hill & White, 2008).  

 

I studien av Manderson & Stirling (2007) framkom det att kvinnorna ansåg att bröst var 

en etablerad symbol för deras upplevelse av kvinnlig identitet. Kvinnorna upplevde det 

som att de inte hade en hel kropp och att kroppen inte var symmetrisk trots användning 

av protes (Abu-Nab & Grunfeld, 2007; Holtzmann & Timm, 2005). Kvinnorna ville inte 

acceptera sin kropp efter mastektomin då de upplevde den som ofullständig (Crompvo-

ets, 2006). Kvinnorna i studien av Crompvoets (2006) upplevde operationen som ett 

symboliskt återtagande av den kvinnliga identiteten som de upplevde sig ha innan mas-

tektomin. Kvinnorna uppfattade det som att samhället såg bröstrekonstruktion som en 

kosmetisk operation av fåfängliga skäl (Hill & White, 2008). Kvinnorna i studierna av 

Denford et al., (2010) och Hill & White (2008) valde inte bröstrekonstruktion för att 

förbättra sitt utseende eller uppnå perfektion utan för att kvinnorna ville få tillbaka det 

bröst som de förlorat. Alternativet att kunna utföra bröstrekonstruktion med den egna 

vävnaden upplevde kvinnorna positivt då bröstet byggdes upp på nytt av den egna krop-

pen vilket kvinnorna upplevde skulle öka känslan av helhet (Denford et al., 2010; Fall-

björk, Frejeus & Rasmussen, 2011). Kvinnorna ansåg att en bröstrekonstruktion hade 

kunnat hjälpa dem att åter uppleva kroppen som symmetrisk (Abu-Nab & Grunfeld, 

2007; Crompvoets, 2006).  

 

Vid direkt rekonstruktion undvek kvinnorna ärren från mastektomin (Holtzmann & 

Timm, 2005) men de undvek inte känslan av att deras kropp hade förändrats. Då möj-

ligheten att genomgå direkt bröstrekonstruktion fanns gjorde kvinnorna sina val baserat 

på sina tankar om hur det skulle vara att leva utan ett bröst, hur det skulle påverka 

kroppsuppfattningen och minska självförtroendet (Begum et al., 2010). Några kvinnor 

trodde inte att de skulle klara av att handskas med känslan av att förlora ett bröst, och 

direkt bröstrekonstruktion gav möjligheten att undvika detta (Begum et al., 2010). När 

alternativet direkt bröstrekonstruktion var möjligt valde kvinnorna detta delvis också av 

den anledningen att de inte ville genomgå flera stora operationer (Begum et al., 2010). 

En del av de kvinnor som blev erbjudna direkt bröstrekonstruktion blev även erbjudna 

att göra bröstrekonstruktion där bröstvårtan bevarades (Didier et al., 2009). Kvinnorna 

valde detta då de ansåg att bröstvårtor utgjorde en del av deras uppfattning om kvinnlig 

identitet. Kvinnorna ansåg också att alternativet att få behålla sina bröstvårtor skulle 

hjälpa dem att bearbeta cancern och dess konsekvenser. De kvinnor som inte blev er-

bjudna valet att bevara bröstvårtorna hade velat få den valmöjligheten (Didier et al., 

2009). Kvinnorna som valde att genomföra en sen rekonstruktion gjorde det ofta på 

grund av att de inte var erbjudna valet av direkt rekonstruktion då det till exempel fanns 
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kontraindikationer som gjorde det olämpligt att genomföra en direkt rekonstruktion 

(Begum et al., 2010). 

 

Bröstrekonstruktion tog inte bort upplevelsen av att ha drabbats av cancer men den gav 

tillbaka lite av det som kvinnan upplevde sig ha förlorat och fungerade som en hjälp i 

återhämtningsprocessen (Crompvoets, 2006; Fallbjörk et al., 2011; Holtzmann & Timm, 

2005). Bröstrekonstruktionen sågs som en hjälp för att få kontroll och uppleva en känsla 

av hopp och framtid (Holtzmann & Timm, 2005). Vissa kvinnor valde att genomgå re-

konstruktion som ett led i att överkomma den traumatiska upplevelsen av att bli dia-

gnostiserad med bröstcancer, genomgå efterföljande behandling och med hjälp av detta 

förbättra det psykiska välbefinnande (Denford et al., 2010). Kvinnorna ansåg även att 

bröstrekonstruktion minskade den ständiga påminnelsen om att de drabbats av bröstcan-

cer (Begum et al., 2010; Crompvoets, 2006; Fallbjörk et al., 2011). Att genomgå en 

bröstrekonstruktion upplevde kvinnorna som det slutgiltiga steget i behandlingen av 

bröstcancer (Denford et al., 2010). 

 

Sociala faktorer av betydelse för psykiskt välbefinnande 

 

En del kvinnor ansåg att det i samhället fanns en större acceptans för valet av bröstre-

konstruktion för kvinnor i yngre åldrar (Hill & White, 2008). Kvinnorna som genom-

gick bröstrekonstruktion efter mastektomi var yngre än de som valde att enbart genom-

gå mastektomi (Parker et al., 2007; Barnsley, Sigurdson & Kirkland, 2008; Fallbjörk et 

al., 2010). Kvinnorna i studien av Hill & White (2008) rättfärdigade sina beslut att ge-

nomgå bröstrekonstruktion med att säga att de fortfarande var unga. Kvinnorna upplev-

de att de fortfarande hade så mycket kvar av livet att de inte ville bli hindrade av en pro-

tes och resonerade att om de varit äldre hade det inte varit av lika stor vikt. Däremot 

beskrev en kvinna att denna hade velat göra bröstrekonstruktion även om kvinnan varit 

äldre (Fallbjörk et al., 2011). Det framkom att yngre kvinnor upplevde mer problem 

med sitt utseende och de upplevda begränsningarna som kom med protesanvändning 

(Roberts et al., 2003). Det framkom också att kvinnor som valde att genomgå en bröst-

rekonstruktion hade en längre utbildning och i större utsträckning hade en anställning än 

kvinnorna som valde att inte genomgå rekonstruktion (Fallbjörk et al., 2010). 

 

En motivationsfaktor för att genomgå bröstrekonstruktion var att kvinnorna inte upp-

levde protesen som bekväm samt att det var mycket arbete kring protesanvändning vil-

ket inverkade på deras vardagliga liv (Abu-Nab & Grunfeld, 2007; Begum et al., 2010; 

Crompvoets, 2006; Holtzmann & Timm, 2005). En annan anledning till att genomföra 

bröstrekonstruktion var att ha observerat närstående med protes och besvären de upplevt 

och därför ville inte kvinnorna genomgå samma sak (Crompvoets, 2006; Holtzmann & 

Timm, 2005). 

 

Kvinnorna uppgav att sociala faktorer ofta var avgörande i deras beslutfattningsprocess 

(Denford et al., 2011; Gallagher et al., 2010), exempelvis hur personer i kvinnornas 

omgivning reagerade på deras beslut (Gallagher et al., 2010). Stöd från närstående an-

sågs även vara en viktig del i beslutfattningsprocessen (Gallagher et al., 2010; Hill & 

White, 2008). Vikten av att få träffas i grupp uttrycktes då kvinnorna önskade att kom-

ma i kontakt med andra i samma situation för att utbyta erfarenheter, få råd och se de 

faktiskta resultaten efter bröstrekonstruktion (Abu-Nab & Grunfeld, 2007; Fallbjörk et 

al., 2011; Gallagher et al., 2010). Det fanns ett behov hos kvinnorna att få prata och 
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tänka kring kroppen efter mastektomin för att bearbeta förlusten, öka det psykiska väl-

befinnandet och på så vis kunna gå vidare och skapa sig en ny kroppsbild (Manderson 

& Stirling, 2007). Plastikkirurger uppgavs också kunna ha ett stort inflytande på kvin-

nans beslut att genomföra bröstrekonstruktion (Crompvoets, 2006). Studien av Begum 

et al., (2010) visade att kirurgens rykte och förtroende om att rekonstruktionen skulle ge 

ett tillfredsställande resultat för kvinnorna var centralt i deras beslutsfattningsprocess. 
 

Kvinnors upplevelser av information före och efter operation 
 

Kvinnorna saknade information gällande vad de hade att förvänta sig efter mastektomi 

(Gallagher et al., 2010). Kvinnorna ansåg att det fanns information tillgängligt men att 

ingen förklarade hur de skulle hitta den, kvinnorna ansåg även att de själva fick leta upp 

information om kvinnorna ville veta något speciellt (Gallagher et al., 2010). Majoriteten 

av kvinnorna tyckte att informationen inte skulle ges för tidigt, skulle upprepas, och 

skulle ges både muntligt och skriftligt (Gallagher et al., 2010; Roberts et al., 2003). 

Adekvat information och stöd spelade en stor roll i kvinnornas tillfredställelse med 

bröstprotesen och anpassningen till protesen (Roberts et al., 2003).  

 

Några kvinnor blev visade bilder på tidigare bröstrekonstruktioner och baserade sina val 

på dessa (Abu-Nab & Grunfeld, 2006). Flera av kvinnorna var förvånade över att det 

rekonstruerade bröstet inte såg så naturligt ut som kvinnorna hade förväntat sig (Den-

ford et al., 2011). Fotografierna som kvinnorna fick se innan bröstrekonstruktionen gav 

inte heller någon information om hur känseln i det rekonstruerade bröstet skulle bli och 

hur bröstet skulle kännas efter rekonstruktionen (Abu-Nab & Grunfeld, 2007).  

 

För en del kvinnor var tilliten till hälso- och sjukvårdspersonalen som skulle vårda dem 

efter rekonstruktionen en viktig komponent i beslutfattningsprocessen vilket minskade 

kvinnornas oro kring ingreppet (Begum et al., 2010). Kvinnorna som genomgick en 

bröstrekonstruktion där vävnad användes från den egna kroppen var inte förberedda på 

att de skulle få stora ärr på donationsområdet och att läkprocessen skulle ta så lång tid 

(Abu-Nab & Grunfeld, 2007; Fallbjörk et al., 2011). Kvinnorna ansåg att de inte fått 

tillräckligt med information om omfattningen av rekonstruktionen, det vill säga att det i 

vissa fall skulle krävas flera operationer för ett tillfredställande resultat, kvinnorna var 

inte heller införstådda med den postoperativa smärtan som skulle uppkomma och den 

långa konvalescenstiden som behövdes för att kroppen skulle läka (Abu-Nab & Grun-

feld, 2007; Begum et al., 2010; Fallbjörk et al., 2011). Kvinnorna i den svenska studien 

av Fallbjörk et al., (2011) hade själva fått leta upp all information och även få ta upp 

frågan själva med läkarna om att få genomgå en bröstrekonstruktion. Kvinnorna upp-

levde att de hade fått kämpa för att tillslut få genomföra en rekonstruktion (Fallbjörk et 

al., 2011). Direkt bröstrekonstruktion blev inte alltid erbjudet till kvinnorna även om det 

inte fanns några kontraindikationer till operationen (Begum et al., 2010). Av kvinnorna i 

studien av Fallbjörk et al., (2011) uppgav flera att de inte hade valt att genomgå rekon-

struktionen om de hade fått all adekvat information då det hade varit en lång och mödo-

sam process. 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

En litteraturstudie genomfördes med inriktning mot vad som påverkar kvinnors val för 

att uppnå bättre psykiskt välbefinnande efter mastektomi. Databaserna Cinahl, Pubmed, 

PsycInfo och Swemed+ valdes ut på grund av att dessa är databaser som innehåller om-

vårdnadsinriktad information. Swemed+ innehåller mycket nordiskt material vilket an-

sågs varit en styrka att ha med i studien då det kan anses vara generaliserbart till svensk 

hälso- och sjukvård, men då inga relevanta resultat framkom i sökningarna uteslöts den-

na databas. Många av resultatartiklarna som användes återkom i flera av sökningarna 

även då olika sökord kombinerades och återkom också i de olika databaserna vilket ses 

som en styrka. I några av sökningarna framkom artiklar som inte fanns tillgängliga i 

fulltext och som därför inte kunde användas i studien.  

 

Då artiklarna lästes noga ett flertal gånger separat och sedan diskuterades gemensamt 

urskildes all relevant data. Datan färgmarkerades utifrån varje enskild artikel och sam-

manställdes därefter i de olika resultatkategorier som framkommit. Av de 14 artiklarna 

var nio kvalitativa och fyra kvantitativa, och en av artiklarna hade både kvalitativ och 

kvantitativ ansats. De kvalitativa artiklarna gav en djupare förståelse av kvinnornas upp-

levelser medan de kvantitativa artiklarna gav orsaker som kunde påverka kvinnornas 

val. En svaghet i litteraturstudien var att få artiklar med fokus på protesanvändning 

framkom i databassökningarna, oberoende av de sökordskombinationer som användes. 

Då artiklarna bearbetats och detta framkom gjordes ytterligare en sökning där sökåren 

utökades till 2002, vilket resulterade i en artikel till som ansågs relevant utifrån syftet. 

Trots att ytterligare en artikel valdes ut behandlade majoriteten av resultatartiklarna 

bröstrekonstruktion vilket antyder att området bör utforskas mera utifrån protesanvänd-

ning.  

 

Artiklarna som valdes ut var publicerade i antingen Australien (4 artiklar), Nordamerika 

(3 artiklar) eller Europeiska länder (7 artiklar). Dessa länder valdes ut för att de ansågs 

kunna relateras till den svenska hälso- och sjukvården, inte för att kvinnornas upplevel-

ser av mastektomi skiljer sig åt utan för att kvinnornas valmöjligheter inte alltid är de 

samma i alla länder vilket kan ha en inverkan på kvinnornas psykiska välbefinnande. 

Av de sju artiklarna publicerade i Europa var två publicerade i Sverige. 

 

Resultatdiskussion 
 

Artiklarna som valdes ut till urval två kvalitetsgranskades med hjälp av bedömnings-

mallar av Willman et al., (2006). Nio av artiklarna graderades till grad I och fyra av 

artiklarna graderades till grad II, en artikel var både kvalitativ och kvantitativ och fick 

både graderingen grad I och II. Artiklarna som graderades till grad II valdes att inte ute-

slutas ur studien då grad II motsvarade medelhög vetenskaplig kvalitet och artiklarna 

ansågs tillföra relevant resultat. 

 

Vid analys av de utvalda resultatartiklarna framkom det att det enbart fanns bortfall i en 

av studierna. I den aktuella kvalitativa studien av Holtzmann & Timm (2005) var delta-
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garantalet lågt från början och med bortfallet försvann 20 % av deltagarna. Författarna 

ansåg dock att mättnad uppnåtts i studien och därför värderas artikelns resultat vara re-

levant trots bortfallet.  

 

Av de 14 artiklar som användes i resultatet var det fem där det inte framkom om de bli-

vit etiskt granskade eller inte. De artiklar som inte förde något etiskt resonemang bestod 

av fyra kvalitativa studier och en kvantitativ studie. Den kvalitativa studien av Cromp-

voets (2006) redovisade inte något etiskt resonemang men då studien hade sitt ursprung 

i en större studie är det troligt att det fanns ett etiskt resonemang i original studien. Ar-

tiklarna utan etiskt resonemang valdes att behållas i studien då de ändå ansågs vara re-

levanta gentemot syftet och svarade bra på de övriga punkterna i granskningsmallarna.  

 

Samtliga artiklar som framkom i sökningarna behandlade kvinnor utan att avgränsning 

om genus gjordes i sökningarna. Detta kan bero på att andel män som drabbas av bröst-

cancer inte är lika hög som den andel kvinnor som drabbas. Därför har inte genus disku-

terats vidare då det inte framkommit någon information om detta. 

 

Åldersspannet i studierna i artiklarna sträckte sig från 24 års ålder upp till 80 år. Tolv av 

artiklarna använde sig av kvinnor från åldern 30 år och uppåt. Detta kan bero på att ris-

ken att drabbas av bröstcancer ökar med stigande ålder (Socialstyrelsen, 2011a) och att 

enbart ett fåtal diagnoser ställs vid ålder under 30 år och att det därför inte finns så 

mycket forskning kring detta som var aktuellt till denna studie. 

 

Tidsspannet för de utförda kvalitativa studierna som berörde bröstrekonstruktion varie-

rade från att vara i samband med att beslutet om att genomföra bröstrekonstruktionsope-

ration till tre år efter utförd bröstrekonstruktion. Artiklarna som berörde protesanvänd-

ning tog kontakt med kvinnorna sex månader till 32 år efter genomgången mastektomi. 

De kvantitativa studierna sträckte sig upp till 16 år efter bröstcancerdiagnosen. De båda 

svenska studierna som använts i resultatet har valt att inkludera alla kvinnor som stämde 

överens med deras syfte samt inklusionskriterier under året då studierna genomfördes. 

Det går därför inte att avgöra hur lång tid efter behandlingen/mastektomin som studier-

na genomfördes. Bredden på tidsspannet i de olika studierna ses som en styrka då hela 

behandlings- och återhämtningsprocessen tas med vilket ger större information om vad 

som påverkar kvinnornas val för att uppnå bättre psykiskt välbefinnande. 

 

Litteraturstudiens resultat pekar på att för att kvinnorna skulle uppnå psykiskt välbefin-

nande så påverkades de av upplevelser av ididentitet, normalitet och självkänsla vid val 

av protes, upplevelser av normalitet och identitet vid val av bröstrekonstruktion, sociala 

faktorer och upplevelser av information före och efter operation. 

 

Kvinnorna som inte valde att genomgå bröstrekonstruktion efter mastektomi ansåg att 

det var värt att bära protes då mastektomin var en livsavgöranade operation (Gallagher 

et al., 2010). Ett argument för valet av bröstprotes var att kvinnorna inte ville genomgå 

ytterligare en stor operation (Holtzmann & Timm, 2005). Valet som kvinnorna gjorde 

att istället genomgå direkt bröstrekonstruktion baserade de på sina tankar kring hur de 

skulle vara att leva utan ett bröst, vilket kvinnorna inte trodde att de skulle kunna hante-

ra (Begum et al., 2010). Kvinnorna som valde att genomgå sen bröstrekonstruktion 

gjorde detta på grund av att de ansåg att det var mycket arbete kring protesanvändning 

vilket hade en för stor inverkan i deras dagliga liv (Abu-Nab & Grunfeld, 2007; Begum 

et al., 2010; Crompvoets, 2006). Kvinnorna hade många olika tankar kring de olika va-
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len och varför de tog de beslut som de gjorde. Det är därför av vikt att tillvarata kvin-

nornas tankar och önskemål inför och efter mastektomi för att underlätta kvinnornas val 

och känslan av att de tagit rätt beslut. Flera av studierna (Begum et al., 2010; Crompvo-

ets, 2006; Fallbjörk et al., 2011) kom fram till att med hjälp av bröstrekonstruktion 

minskade kvinnornas ständiga påminnelse av bröstcancern då kvinnorna inte längre 

behövde fylla ut behån eller bära protes för att uppleva en helhet. Gallagher et al., 

(2010) samt Roberts et al., (2003) visade dock på att även kvinnorna som valde att bära 

protes upplevde en känsla av helhet när de bar protesen vilket visar på det individuella 

behovet som finns hos kvinnorna. Både de kvinnor som genomgått bröstrekonstruktion 

och de som valde att bära protes strävade efter att uppnå den känsla av helhet som kvin-

norna upplevde sig ha förlorat efter mastektomi, kvinnorna hade olika syn på vad som 

skulle främja känslan av helhet. Roberts et al., (2003) menar att information och stöd 

kan ha en stor inverkan på kvinnors tillfredsställelse med valet och anpassningen av 

bröstprotes. Om kvinnorna som valde att genomföra sen bröstrekonstruktion hade fått 

adekvat information om protesanvändning och större stöd hade kvinnorna kanske valt 

att inte genomgå bröstrekonstruktion och ändå upplevt sig som hela.  

 

Kvinnorna i studien av Hill & White (2008) uppgav att de kände sig onormala efter 

mastektomin då deras kroppsuppfattning förändrats. Kroppsuppfattningen kan ha för-

ändras på grund av att känslan av normalitet sågs som en central del av kroppsuppfatt-

ningen av kvinnorna i en annan studie (Fobair et al., 2006). De kvinnor som valde att 

genomgå en bröstrekonstruktion angav att en anledning till att göra detta var för att åter 

uppleva sin kropp som normal igen enligt kvinnornas egna uppfattningar om normalitet 

(Begum et al., 2010; Crompvoets, 2006; Denford et al., 2010; Hill & White, 2008; 

Holtzmann & Timm, 2005). Kvinnorna i studien av Crompvoets (2006) såg protesen 

som ett hinder för att kunna uppnå normalitet. Dock ansåg de kvinnor som valde att 

använda protes att de också upplevde en känsla av normalitet trots att kvinnorna inte 

upplevde sig som symmetriska (Gallagher et al., 2010; Roberts et al., 2003). Kvinnorna 

som valde att genomföra en bröstrekonstruktion gjorde detta för att uppnå normalitet, 

även kvinnorna som valde att bära bröstprotes valde detta då de ville uppnå normalitet. 

Detta visar på individualiteten hos kvinnorna då både de som valde att genomgå bröst-

rekonstruktion och de som valde at bära protes upplevde sig ha uppnått normalitet igen. 

Det tyder på vikten av att ta tillvara på kvinnornas egna tankar om vad de upplever är 

normalt och på detta vis ge kvinnorna optimal möjlighet till att åter uppleva normalitet. 

 

Att ha två bröst framkom i två studier (Manderson & Stirling, 2007; Roberts et al., 

2003) vara en symbol för kvinnlig identitet. Att förlora en kroppsdel kan påverka kvin-

nans självbild och därmed också upplevelsen av sin kvinnliga identitet (Hulter, 2009; 

Piot-Ziegler et al., 2010). I studien av Fobair et al., (2006) framkom det att ett begrepp 

som kvinnor relaterade till sin kroppsuppfattning var attraktion som kvinna. Efter mas-

tektomi kunde kvinnorna uppleva psykosociala problem med en förändrad kroppsupp-

fattning (Socialstyrelsen, 2011b). En protes med bra passform angavs kunna ha stor 

inverkan på kvinnornas kroppsuppfattning och deras kvinnliga identitet (Gallagher et 

al., 2009) vilket även Gallagher et al., (2010) samt Roberts et al., (2003) styrkte. Bröst-

rekonstruktion valdes av kvinnorna i flera studier (Abu-Nab & Grunfeld., 2007; Begum 

et al., 2010; Hill & White, 2008) då de ville förbättra sin kroppsuppfattning och åter-

bygga sin kvinnliga identitet. Enligt Crompvoets (2006) upplevde kvinnorna bröstre-

konstruktionen som ett symbolisk återtagande av sin kvinnliga identitet. Det ska inte 

antas att alla kvinnor förlorar sin kvinnliga identitet efter mastektomi men i de studier 

som har använts i resultatet har detta tydligt framkommit. Sjuksköterskan möter kvinnor 
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som drabbats av bröstcancer i den dagliga vården och därför är det av vikt att vara ly-

hörd gemtemot patientens inställning mot sin kvinnliga identitet.  

 

Efter en bröstcancerdiagnos kan det psykiska välbefinnandet påverkas i flera år även 

efter att behandlingen har avslutats (Larsson et al., 2010). Kvinnorna var inte beredda på 

det minskade psykiska välbefinnandet som uppkom efter mastektomin (Crompvoets, 

2006; Hill & White, 2008). Psykiskt välbefinnande är en subjektiv upplevelse där bland 

annat självacceptans ingår (Hansson et al., 2009). Kvinnor som valde att bära protes 

ansåg att en välpassande protes bidrog till att öka deras psykiska välbefinnande (Gal-

lagher et al., 2010; Roberts et al., 2003). Ett syfte med att genomgå bröstrekonstruktion 

och återskapa det bortopererade bröstet var att kvinnornas psykiska välbefinnande skul-

le öka (Hansson et al., 2009) vilket styrks av Abu-Nab & Grunfeld (2007), Crompvoets 

(2006) och Hill & White (2008). Ett annat syfte med att genomgå bröstrekonstruktion 

var för kvinnorna att komma över den traumatiska upplevelsen som bröstcancerdiagno-

sen bidrog med och därigenom öka det psykiska välbefinnandet (Denford et al., 2010). 

Även här går det att se att både kvinnorna som genomgick bröstrekonstruktion och de 

som valde att bära protes upplevde ett ökat psykiskt välbefinnande av sina val. Kvin-

norna som valde att genomgå en bröstrekonstruktion ville överkomma den traumatiska 

upplevelsen av en bröstcancerdiagnos genom att rekonstruera det förlorade bröstet och 

på så vis öka det psykiska välbefinnandet. Då det inte framkom något om traumatiska 

upplevelser i resultatartiklarna som behandlade kvinnor som valde att bära protes går 

det inte att avgöra om kvinnorna inte hade överkommit traumat utan bröstrekonstruk-

tion. 

 

Kvinnorna i studien av Gallagher et al., (2010) menade på att det var skönt att få prote-

sen i ett tidigt skede, gärna redan på sjukhuset. Anledning kvinnorna uppgav till detta 

var att de då själva kunde avgöra vilka de ville visa att de genomgått mastektomi för och 

inte. Kvinnorna i studien av Roberts et al., (2003) ansåg däremot att de inte var mentalt 

förberedda på att få en protes i ett så tidigt skede. Detta styrks av Myklebust Sørensen & 

Almås (2011) som anser att det är viktigt att vara medveten om att kvinnorna kan behö-

va tid att anpassa sig till tanken om att bära protes. Välbefinnande är en subjektiv upp-

levelse för individen och är kvinnorna inte känslomässigt stabila kan det vara svårt för 

dem att uppnå psykiskt välbefinnande innan de gör sina val mellan bröstprotes och 

bröstrekonstruktion (Hansson et al, 2009). Därför är det av vikt att som sjuksköterska se 

till kvinnornas individuella behov i valet av tidpunkt för protes för att främja deras psy-

kiska välbefinnande.  

 

Tekniken vid direkt bröstrekonstruktion där bröstvårtan bevaras vid mastektomi och 

sedan fästes igen har till syfte att ge ett så tillfredsställande kosmetiskt resultat som möj-

ligt vilket i sin tur kan ha en positiv inverkan på kvinnors psykiska välbefinnande (Gar-

cia-Etienne et al., 2009). En studie av Garcia-Etienne et al., (2009) visar på att tekniken 

används i ca 1% av alla mastektomier som efterföljs av direkt bröstrekonstruktion. 

Kvinnorna som blev erbjudna att göra direkt bröstrekonstruktion där bröstvårtan kunde 

bevaras ansåg att bröstvårtan var viktig för deras uppfattning om kvinnlig identitet (Di-

dier et al., 200). De uppgav även att alternativet att få behålla bröstvårtan skulle under-

lätta bearbetningen av cancern. Studien av Didier et al., (2009) visade även att de kvin-

nor som inte blivit erbjudna att bevara bröstvårtan hade velat få den möjligheten. Det 

visade sig att det inte fanns någon ökad risk för recidiv av cancer vid bevarande av 

bröstvårtan och att det endast utförs i 1% av alla mastektomier som erbjuder direkt 

bröstrekonstruktion. I de fall där det inte finns kontraindikationer bör kvinnorna bli er-
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bjudna att genomgå direktbröstrekonstruktion där bröstvårtan bevaras då det har visat 

sig ha en positiv inverkan på det psykiska välbefinnandet samt att kvinnorna upplever 

det som viktigt för deras känsla av sin kvinnliga identitet. 

 

Omvårdnadsteoretikern Travelbee (Kirkevold, 2000) beskriver att det inom sjuksköters-

kans ansvarsramar ligger allt som kan påverka patientens hälsa. Som sjuksköterska är 

det viktigt att vara medveten om att det går att påverka hur patienten upplever sitt till-

stånd, och genom förståelse för detta går det att främja god omvårdnad. Tilliten till häl-

so- och sjukvårdspersonalen upplevde kvinnorna vara ett stort stöd under behandlings-

processen, att känna trygghet med personalen upplevdes kunna minska oron kring bröst-

rekonstruktionen (Begum et al., 2010). Kvinnorna upplevde att de hade ett behov av att 

få diskutera kroppen efter mastektomin detta för att hantera förlusten av en kroppsdel 

och genom denna diskussion skapa en ny bild av den förändrade kroppen (Manderson & 

Sterling 2007). Då kvinnorna upplever ett behov av att få prata utöver den tid som sjuk-

sköterskan har möjlighet att ge bör hälso- och sjukvården remittera dem till annan lämp-

lig profession för att tillgodose deras behov. 

 

Att få diagnosen bröstcancer väckte starka känslor hos kvinnorna oavsett vilken ålder 

kvinnorna var i (Fitch et al., 2008). I en studie av Hill & White (2008) framkom det att 

kvinnorna upplevde det som att samhället hade större acceptans för att genomgå bröst-

rekonstruktion vid yngre åldrar. I flera studier (Parker et al., 2007; Barnsley et al., 2008; 

Fallbjörk et al., 2010) visade resultaten på att kvinnorna som valde att göra en bröstre-

konstruktion var yngre än de som valde att bära protes. Kvinnorna som väljer att ge-

nomgå bröstrekonstruktion är enligt statistik yngre än de kvinnor som väljer att bära 

protes. Kvinnor bör bli erbjudna operationen oberoende av ålder. Kvinnorna uttryckte 

att det var mest acceptabelt att genomgå bröstrekonstruktion om de var yngre, men det 

framkommer ingenstans att samhället anser det. Det är därför viktigt att sjuksköterskan 

ger kvinnan det stöd som behövs för att denna ska ta det beslut som kvinnan känner sig 

mest tillfreds med och inte vad kvinnan tror att samhället anser. 

 

I hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) står det att patienten ska göras del-

aktig i beslut som rör patientens vård och behandling. Socialstyrelsen (2007b) och Soci-

alstyrelsen (2012) framhåller att patienten bör få tillräckligt mycket information för att 

kunna ta ett välgrundat beslut och vara delaktig i sin egen behandling. Till sjuksköters-

kans ansvarsområde hör det till att kunna informera patienten på en individuellt anpas-

sad nivå om vilka behandlingsalternativ som finns tillgängliga och vad patienten har rätt 

till (SFS 1982:763). I studien av Gallagher et al., (2010) framkom det att kvinnorna inte 

upplevde sig ha fått tillräckligt mycket information kring mastektomi och vad de hade 

framför sig. En del kvinnor uppgav att de inte ville få informationen för tidigt, att den 

skulle upprepas och ges både muntligt och skriftligt (Gallagher et al., 2010; Roberts et 

al., 2003). Fallbjörk et al., (2011) beskrev att kvinnorna i studien inte hade fått tillräck-

ligt med information om vilka valmöjligeter som fanns efter mastektomi och att de även 

själva hade fått ta initiativet till att få genomgå bröstrekonstruktion. Enligt Socialstyrel-

sen (2012) har varje individ rätt att få den behandlingsmetod som de föredrar om det 

finns vetenskapliga belägg för det. Det är sjuksköterskans ansvar att förmedla informa-

tion men en del kvinnor i studierna upplevde att de inte fått tillräckligt med information. 

Vikten av information är även av betydelse för att kvinnorna ska kunna genomföra ett 

aktivt val av sin behandling och på så vis uppnå ökat psykiskt välbefinnande. Det är 

också viktigt som sjuksköterska att göra patienten delaktig för att på så vis tillgodose 

patientens autonomi. I studien av Fallbjörk et al., (2011) hade kvinnorna fått kämpa för 
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att få genomgå bröstrekonstruktion. En del kvinnor som kanske hade velat genomgå 

bröstrekonstruktion kan ha valt att inte göra detta då de inte var medvetna om att möj-

ligheten fanns och då kvinnorna inte fick något stöd av hälso- och sjukvården. Samtidigt 

menar Roberts et al., (2003) att om kvinnorna hade fått tillräckligt adekvat information 

och stöd hade de kunnat anpassa sig och varit tillfredsställda med protes och uppnå ökat 

psykiskt välbefinnande och då sluppit genomgå ytterligare stora operationer. Detta re-

sonemang styrks av att kvinnorna i studien av Fallbjörk et al., (2011) uppgav att de inte 

hade valt att genomgå bröstrekonstruktion om de fått all information om hur processen 

skulle bli tidigare. 

  

Några kvinnor angav att de hade blivit visade fotografier av färdiga bröstrekonstruktio-

ner under deras beslutfattningsprocess (Abu-Nab & Grunfeld, 2007). Kvinnorna basera-

de sina val delvis utifrån de bilder kvinnorna blev visade. Resultatet av kvinnornas re-

konstruktioner blev inte alltid som de hade tänkt sig. Fotografierna gav inte heller någon 

uppfattning om hur det rekonstruerade bröstet skulle kännas (Abu-Nab & Grunfeld, 

2007). Kvinnorna angav därför att de hade velat möta kvinnor som tidigare genomgått 

bröstrekonstruktion för att kunna se de verkliga resultaten, ställa frågor och få råd (Abu-

Nab & Grunfeld, 2007; Fallbjörk et al., 2011; Gallagher et al., 2010). Detta är förhål-

landen som hälso- och sjukvården kan bidra med för att underlätta kvinnornas besluts-

fattningsprocess och på så vis även hjälpa kvinnorna att göra adekvata val utifrån rele-

vant information och andra kvinnors erfarenhet. Fotografierna som visas bör även vara 

över alla sorters resultat av bröstrekonstruktioner för att inte kvinnorna som vill genom-

gå bröstrekonstruktion ska få en felriktad bild över hur deras resultat kan komma att bli. 

 

Konklusion 
 

Syftet med litteraturstudien var att belysa vad som påverkar kvinnor för att uppnå ökat 

psykiskt välbefinnande efter mastektomi. Det framkom att psykiskt välbefinnande var 

en subjektiv upplevelse vilket kvinnorna försökte uppnå genom de olika valmöjlighe-

terna som fanns tillgängliga. Komponenter som framkom vara viktiga för att uppnå ökat 

psykiskt välbefinnande var kvinnors upplevelser av identitet, normalitet och självkänsla 

vid val av protes, kvinnors upplevelser av normalitet och identitet vid val av bröstrekon-

struktion, sociala faktorer samt kvinnors upplevelser av information före och efter ope-

ration. Flertalet kvinnor angav att de fått för lite information, att de hade velat få mer 

förberedande information och information både muntligt och skriftligt. I resultatet 

framkom det även att bröst är en viktig del av vad kvinnor lägger i sin uppfattning om 

sin kvinnliga identitet. Det framkom också att kvinnorna baserade sina val av använd-

ning av extern protes samt bröstrekonstruktion på reflektioner kring bland annat känslor 

av normalitet, helhet, självkänsla och kvinnlig identitet. Både kvinnorna som genom-

gick bröstrekonstruktion och kvinnorna som använde protes strävade efter att uppnå 

dessa känslor och kvinnorna uppnådde en känsla av dessa begrepp utifrån sina val. 

Kvinnorna som valde att genomgå en bröstrekonstruktion uppgav i flertalet studier att 

de hade velat möta andra kvinnor som tidigare genomgått bröstrekonstruktion för att se 

deras resultat och diskutera tankar och frågor med dem. Något som framkom i flera stu-

dier var att yngre kvinnor tenderade att genomgå bröstrekonstruktion i större utsträck-

ning än äldre kvinnor. Kvinnorna i en studie ansåg samtidigt att det var mer accepterat 

att genomgå bröstrekonstruktion då kvinnorna var yngre. I resultatet framkom det att 

kvinnorna såg bröstvårtor som en del av sin kvinnliga identitet och att det i den psykiska 

bearbetningen av cancern underlättade att få behålla bröstvårtorna. Det framkom även 
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att de kvinnor som inte blivit erbjudna att bevara bröstvårtan i studien hade velat få den 

möjligheten. Trots att kvinnorna förlorat ena eller båda brösten upplevde kvinnorna att 

deras psykiska välbefinnande ökat efter sina val. 

 

 

Implikation 
 
Det psykiska välbefinnande kan påverkas lång tid efter bröstcancerdiagnosen, det är 

därför viktigt att som sjuksköterska kunna ge stöd till kvinnor som de möter i den dagli-

ga vården och remittera dem till lämplig profession om det finns behov av det. Resulta-

tet visade på att kvinnorna ville träffa andra kvinnor som genomgått bröstrekonstruktion 

vilket är en önskan som borde bli tillgodosedd. Det har framkommit i resultatet att in-

formationen till kvinnorna är bristfällig och att adekvat information är en förutsättning 

för att kvinnorna ska kunna vara delaktiga i sin behandling och därmed kunna ta auto-

noma beslut. Dessa beslut leder till att kvinnorna uppfattar att den kvinnliga identiteten 

speglar den egna kroppen. Då brösten för många symboliserar kvinnlighet är det viktigt 

att tillvarata hur kvinnorna vill gå till väga för att återuppleva kroppen som symmetrisk 

och därmed uppleva ett ökat psykiskt välbefinnande. Då endast ett fåtal artiklar berörde 

kvinnors upplevelse av bröstprotes krävs ytterligare forskning kring området för att 

kvinnor ska kunna få det stöd som de behöver. Resultatet visar även på att fortsatt 

forskning kring bröstvårtebevarande kirurgi behövs. Operationen bör erbjudas mer fre-

kvent då ingreppet har visat sig gynna kvinnors känsla av sin kvinnliga identitet och 

psykiska välbefinnande. Då det tydligt framkommit i resultatet att information till kvin-

norna varit bristfällig kan det vara av betydelse att ytterligare lyfta vikten av informa-

tion till patienter redan under sjuksköterskeutbildningen. Föreliggande litteraturstudie 

hade kunnat vara till hjälp i verksamheten för att belysa vikten av information och stöd 

till kvinnorna för att öka deras tillfredsställelse med sina val samt det psykiska välbefin-

nandet.  
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Cinahl (MH “Mastectomy”) AND 

(MH “Prostheses and Im-

plants”) Limits: Research Ar-

ticle; Publiched Date from: 

2002 

6 6 6 2(*1) 

5/3-

2012 

Pubmed ([MeSH] “Mastectomy”) 

AND (Fritext “Breast recon-

struction”) AND ([MeSH] 

Breast neoplasms”) AND (Fri-

text “Experience*”) Limits: 

Date from; 2005, English 

language, only items with 

abstract 

134 21 8 5(*4) 



 
 

5/3-

2012 

Pubmed (Manuell sökning på författa-

re: ”Fallbjörk”) 

3 3 2 2(*1) 

5/3-

2012 

Pubmed ([MeSH] ”Prostheses and Im-

plants”) AND (Fritext ”Psy-

chological well-being”) AND 

([MeSH] “Mastectomy”) Lim-

its: Date from: 2005, English 

language, only items with 

abstract 

2 1 0 0 

5/3-

2012 

Pubmed (Fritext “Breast reconstruc-

tion”) AND (Fritext “Psycho-

logical well-being”) AND 

([MeSH] “Mastectomy”) Lim-

its: Date from: 2005, English 

language, only items with 

abstract 

32 18 8 5(*4) 

5/3-

2012 

Pubmed ([MeSH] “Mastectomy”) 

AND (Fritext “External breast 

prostheses”) Limits: Date 

from: 2005, English 

language, only items with 

abstract 

10 4 3 1(*1) 

5/3-

2012 

PsycInfo (DE “Mastectomy”) AND 

(Fritext “Psychological well-

being”) Limits: Date from: 

2005 

2 1 0 0 

5/3-

2012 

PsycInfo (DE “Mastectomy”) AND 

(Fritext “Breast reconstruc-

tion”) Date from: 2005 

22 14 7 4(*4) 

5/3-

2012 

PsycInfo (DE “Mastectomy”) AND (DE 

“Prostheses”) Date from: 2005 

2 2 2 1(*1) 

5/3-

2012 

PsycInfo (DE “Mastectomy”) AND 

(Fritext “Experience*”) Date 

from: 2005 

32 11 10 6(*6) 

5/3-

2012 

PsycInfo (Fritext “Breast reconstruc-

tion”) AND (Fritext “Expe-

rience*) Date from: 2005 

28 6 5 4(*4) 

5/3-

2012 

PsycInfo (Fritext “Breast prostheses”) 

AND (Fritext “Experience*”) 

Date from: 2005 

6 5 5 4(*4) 

*Anger antalet artiklar, som förekommer i flera av sökningar 
 

 

 

 

 



Bilaga B1 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                              
 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2007 

England 

Cinahl, Psy-

cinfo 

Abu-Nab, Z., & 

Grunfled, E-A. 

Satisfaction with 

outcome and 

attitudes towards 

scarring among 

women under-

going breast 

reconstructive 

surgery 

Syftet med studien 

var att utforska attity-

der gemtemot bröst-

rekonstruktion bland 

kvinnor som genom-

gått bröstrekonstruk-

tionskirurgi inklusive 

attityder gemtemot 

ärrbildning. 

Metod: Kvalitativ studie med intervju-

er där öppna frågor användes för att få 

fram hur kvinnorna hade upplevt pro-

cessen.  

 

Urval: 26 kvinnor som hade genomgått 

TRAM flap bröstrekonstruktion på ett 

sjukhus i London de senaste 36 måna-

derna tillfrågades att delta i studien. 20 

av kvinnorna valde att delta. Kvinnor 

som hade återfått bröstcancern eller 

avlidit exkluderades från studien. 

 

Bortfall: Inget bortfall 

Studien belyser kvinnornas till-

fredsställelse med bröstrekonstruk-

tionen men också lättnaden att inte 

behöva bära extern protes längre, 

och också ökat självkänsla. Vissa 

kvinnor rapporterades ha orealistis-

ka förvätningar på resultatet av 

bröstrekonstruktionen, konvale-

scenstiden och ärrvävnad på områ-

det där vävnad tagits för att bygga 

upp bröstet. 

Grad I 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                              
 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

 

2010 

England 

Cinahl, Pub-

med, PsycIn-

fo 

 

Begum, S., Grun-

feld, E-A., Ho-

Asjoe, M., & Far-

hadi, J. 

An exploration 

of patient deci-

sion-making for 

autologous breast 

reconstructive 

surgery follow-

ing a mastectomy 

Syftet var att under-

söka kvinnors be-

slutsfattandeprocess 

angående direkt- och 

sen autologisk bröst-

rekonstruktion efter 

mastektomi. Studien 

fokuserade på anled-

ningar att genomgå 

en bröstrekonstruk-

tion, informationskäl-

lor och faktorer som 

påverkade valet. 

Metod: Semistrukturerad kvalitativ 

studie med intervjuer av kvinnor som 

genomgått bröstrekonstruktion. Delta-

garnas upplevelser av beslutfattnings-

processen undersöktes. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades.  

 

Urval: 30 kvinnor tillfrågades. Kriteri-

er var att de skulle ha gjort bröstrekon-

struktion inom de senaste 36 månader-

na, vara över 18 år, men under 65 år, 

engelskpratande. 

 

Bortfall: 23 kvinnor svarade att de  

ville delta i studien, 2 gick inte att 

kontakta vilket innebar att 21 kvinnor 

deltog i studien. 

Studien påvisar de olika motivations-

faktorerna för att 

genomgå direkt- eller sen bröstre-

konstruktion och påpekar att patien-

terna inte alltid får något val presen-

terat för sig. Det är viktigt att kvin-

nornas informationsbehov är tillgo-

dosett. 

Grad I 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                              
 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2006 

Australien 

Cinahl, Psyk-

Info 

 

 

Crompvoets, S. Comfort, control, 

or conformity: 

Women who 

choose breast 

reconstruction 

following mas-

tectomy 

Syftet med studien 

var att undersöka hur 

den postoperativa 

kroppen förhandlas, 

mobiliseras och fram-

förs av och för kvin-

nor med bröstcancer. 

Metod: Kvalitativ studie som genom-

fördes genom intervjuer med kvinnor 

som valdes ut på grund av att de repre-

senterade mångfaldhet inom erfarenhet 

efter en större studie och också därför 

att deras historier innehåller många 

teman som var gemenssamma i alla 

studier. 

 

Urval: 5 kvinnor valdes ut, varav 4 

hade genomgått bröstrekonstruktion 

och en väntade på att göra samma 

operation. 

 

Bortfall: Inget bortfall. 

Medan kvinnorna i studien  

menar att bröstrekonstruktion har 

som syfte att återfå normalitet, 

sexualitet och feminitet är det ofta 

inte själva rekonstruktionen som 

gör detta, utan det är att slippa 

krånglet med externa bröstproteser.  

Bröstrekonstruktion inger hopp då 

kroppen fysiskt återhämtar sig vil-

ket leder till harmoni mellan kropp 

och självet, kvinnorna kan aldrig få 

tillbaka sitt bröst men de kan 

komma till acceptans med sin 

kropp. 

Grad II 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2010 

USA 

Cinahl, Pub-

med 

 

 

Denford, S., Har-

court, D., Rubin, 

L., & Pusic, A. 

Understanding 

normality: a qua-

litative analysis 

of breast cancer 

patients concepts 

of normality after 

mastectomy and 

reconstructive 

surgery 

Syftet med den aktu-

ella studien var att 

undersöka teman av 

normalitet hos patien-

ter som har blivit 

erbjudna valmöjlighe-

ten av mastektomi 

och rekonstruktion 

efter en bröstcancer-

diagnos.  

Metod: Semistrukturerad kvalitativ 

studie med intervjuer som genomgått 

eller ska genomgå bröstrekonstruktion 

till följd av bröstcancer. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades. Delta-

garnas svar delades in i teman. 

 

Urval: 35 kvinnor som diagnostiserats 

med bröstcancer rekryterades. Alla 

kvinnor som vände sig till plastikki-

rurg för bröstrekonstruktion var berät-

tigade att delta. 

 

Bortfall: Inget bortfall. 

Majoriteten av patienterna strävar 

efter att uppleva normalitet. Nor-

malitet betyder olika saker för olika 

individer. Det är viktigt att förstå 

vad varje individuell patient ser 

som normalt för att kunna förbättra 

kommunikationen mellan patient 

och vårdpersonal. 

Grad II 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                              
 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2011 

Sverige 

Pubmed 

Fallbjörk, U., 

Frejeus, E., & 

Rasmussen, B-H. 

A preliminary 

study into wom-

en’s experiences 

of undergoing 

reconstructive 

surgery after 

breast cancer 

Syftet med den här 

studien var att under-

söka kvinnors erfa-

renheter av att ge-

nomgå bröstrekon-

struktion efter mas-

tektomi som en följd 

av bröstcancer. 

Metod: Kvalitativ studie med intervju-

er av kvinnor som genom bröstrekon-

struktion. Intervjuerna startade med 

den öppna frågan ”Can you tell me 

about the journey you have expe-

rienced since you found out that your 

entire breast would be removed?” och 

därefter utvecklades intervjun utefter 

svaren som framkom. 

 

Urval: 149 kvinnor som genomgått 

mastektomi 2003 fick hemskickat ett 

självbesvarande frågeformulär som 

undersökte skillnader mellan kvinnor 

som genomgått och kvinnor som ej 

genomgått bröstrekonstruktion som 

126 svarade på. Av de 126 var det 31 

som hade gjort en bröstrekonstruktion. 

Kvinnorna tillfrågades om de ville 

medverka i senare intervjuar, varav 

56% var positivt till detta. 16st av des-

sa kontaktades 2008, 1 gick inte att få 

I studien har det framkommit att 

bröstrekonstruktion har förmågan 

att gynna kvinnor som genomgår 

mastektomi. Det är dock en omfat-

tande process där kvinnor behöver 

vara välinformerade av deras olika 

valmöjligheter och de potentiella 

komplikationerna efter operation. 

Kvinnorna i studien var mycket 

oförberedda på den emotionella 

och fysiska påverkan operationen 

hade på deras liv. återhämtnings-

processen var lång, kvinnor tror att 

de hade varit bättre förberedda om 

de hade fått mer adekvat informa-

tion och blivit mer involverade i 

beslutfattningsprocessen. 

Grad I 



 
 

tag på. Av dessa 15 hade 6st gjort en 

bröstrekonstruktion. Dessa 6 kvinnor 

intervjuades till studien. 

 

Bortfall: Inget bortfall. 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2009 

Irland 

Cinahl, Pub-

med, PsycIn-

fo 

Gallagher, P., 

Buckmaster, A., 

O’Carroll, S., 

Kiernan, G., & 

Geraghty, J. 

External breast 

prostheses in 

post-mastectomy 

care: women’s 

qualitative ac-

counts 

Syftet var att signifi-

kant involvera kvin-

nor som behöver pro-

tes i en forsknings-

studie för att påverka 

utvecklingen av poli-

cyriktlinjer som di-

rekt motsvarar till 

identifierade behov.  

Metod: Kvalitativ studie som genom-

fördes med intervjuer av 5 fokusgrup-

per. Intervjuerna spelades in och tran-

skriberades. 

 

Urval: 47 kvinnor valdes ut för att få 

en så bred variation som möjligt geo-

grafiskt, åldersmässigt och beroende 

på hur länge de använt protes. Inklu-

sionskriterier var att kvinnor skulle 

vara minst 18 år, det skulle ha gått 

minst 1 år sedan de fick cancerdiagno-

sen, inte vara behandlade med strål-

ning eller cellgifter för tillfället samt 

använda protes. 

 

Bortfall: Inget bortfall  

Att prova ut en protes kan vara en 

känslig upplevelse för en kvinna. 

Det är viktigt att personalen upp-

muntrar kvinna att ta kontakt med 

de som ansvarar för protesutprov-

ning, vilket underlättar för kvinnan 

och maximerar fördelarna med 

utprovningen. 

Grad I 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                              
 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2008 

Australien 

Cinahl, Pub-

med, PsycIn-

fo 

 

Hill, O., & White, 

K. 

Exploring wom-

en’s experiences 

of TRAM flap 

breast recon-

struction after 

mastectomy for 

breast canceer 

Syftet med den före-

liggande studien var 

att undersöka kvin-

nors upplevelser efter 

att ha genomgått fri 

TRAM bröstrekon-

struktion. 

Metod: Semistrukturerad kvalitativ 

studie med intervjuer av kvinnor som 

genomgått direkt- eller sen bröstrekon-

struktion med metoden fri TRAM 

rekonstruktion. Intervjuernas spelades 

in och transkriberades sedan. 

 

Urval: 5 kvinnor som genomgått direkt 

bröstrekonstruktion, och 5 kvinnor 

som genomgått sen bröstrekonstruk-

tion. Kvinnorna var 39-59 år gamla. 

 

Bortfall: Inget bortfall. 

Att bli diagnostiserad med cancer 

och genom en bröstrekonstruktion 

är en livsförändrande process som 

påverkar psykiska, sociala, käns-

lomässiga och fysisk funktioner. 

Behovet av stöd före, under och 

efter ingreppet är viktigt för att 

kvinnor ska kunna bearbeta händel-

sen. Ökad information och under-

visning i samhället av bröstrekon-

struktions och dess fördelar behövs 

för att öka förståelse och stödet för 

de drabbade kvinnorna. 

Grad I 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                              
 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2005 

Danmark 

Cinahl 

Holtzmann, J-S., 

& Timm, H. 

The experiences 

of and the nurs-

ing care for 

breast cancer 

patients under-

going immediate 

breast recon-

struction 

Vårt syfte är att undersöka 

upplevelsen av och sjuks-

kötserskans omvårdnad för 

patienter som lades in för 

direkt bröstrekonstruktion 

utifrån två perspektiv: pati-

enternas perspektiv om 

direkt bröstrekonstruktion, 

inkluderat deras behov av 

och deras omvårdnad som 

mottagits under vårdtillfäl-

let. Sjuksköterskornas be-

dömning och dokumenta-

tion av patienternas behov 

och omvårdnaden av pati-

enternas under inläggning-

en. 

Metod: Prospektiv och deskriptiv kom-

binerad kvantitativ och kvalitativ studie 

ur både patient och sjuksköterskeper-

spektiv. Studien kombinerades med 

både intervjuer, frågeformulär samt 

journaler. En intervjuguide och fråge-

formuläret framtogs baserat på tidigare 

litteratur och i sammarbete med en ex-

pert grupp bestående av sjuksköterskor 

med erfarenhet inom området. 

 

Urval: 10 kvinnor med operativbar 

cancer valdes ut där direkt bröstrekon-

struktion skulle genomföras. Kvinnorna 

skulle förstå och prata danska. 

 

Bortfall: 2 kvinnor lämnade studien. 

Studien visar att bröstrekon-

struktion hjälper kvinnorna 

att upprätthålla en känsla av 

normalitet och hjälper till att 

återskapa hopp efter can-

cern. Patients alla behov är 

inte tillgodosedda och be-

mötta, sjuksköterskan om-

vårdnad under sjukhusvistel-

sen fokuserar mest på den 

fysiska omvårdnaden. Efter-

åt blir de lämnade i sin sår-

barhet. 

Grad I 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                              
 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2007 

Australien 

Cinahl 

Manderson, L., & 

Stirling, L. 

The absent 

breast: Speaking 

of the mastecto-

mied body 

Syftet var att under-

söka vad som händer 

när en kvinna inte har 

några ord, hur skapar 

kvinnor mening när 

det inte finns några 

(specifika) ord för att 

beskriva deras förlust, 

hur pratar en kvinna – 

i sin egen själ och till 

andra - om ett bröst 

som inte längre finns? 

Metod: Kvalitativ studie med både 

intervjuer samt standardiserade fråge-

formulär för kvinnor som bodde långt 

bort där de kunde beskriva sina upple-

velser fritt. Både intervjuriktlinjerna 

och frågeformulären utformades med 

löst strukturerade frågor för att fånga 

in berättelser om sjukdomen från del-

tagarna. 

 

Urval: 20 kvinnor som deltog i inter-

vjuer och 18 kvinnor som besvarade 

frågeformulär. Inklusionkriterier var 

att kvinnorna skulle vara födda i Au-

straliern och var  

engelskspråkiga, skulle ha ett eller 

båda brösten bortopererade pga bröst-

cancer eller i förebyggande syfte. 

 

Bortfall: Inget bortfall 

Kvinnor kämpar för att hitta lämp-

liga ord för sin kropp efter mastek-

tomi men hittar också kreativa sätt 

till att lösa detta problem. Studien 

har visat på att kvinnor även efter 

en mastektomi benämner det bort-

tagna bröstet som ”mitt bröst” eller 

”bröstet”. 

Grad I 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                                              
 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2003 

Australien 

Cinahl 

Roberts, S., Li-

vingston, P., 

White, V., & 

Gibbs, A. 

External breast 

prosthesis use – 

Experiences and 

views of women 

with breast can-

cer, breast care 

nurses, and pros-

thesis fitters 

Rapporten fokuserar 

specifikt på kvinnors 

respons relaterat till 

deras acceptans av en 

bröstprotes och deras 

tillfredsställelse med 

den, lik väl som deras 

initiala reaktioner till 

protesen, informatio-

nens- och stödets 

betydelse, utprov-

ningserfarenheten, 

deras relation med 

bröstcancersjukskö-

terskor och protesut-

provare, och mönstret 

och inverkan av pro-

tesanvändande.  

Bröstcancersjukskö-

terskor och protesut-

Metod: 6 fokusgrupper sammansattes. 

Efter en standardintroduktion och en 

beskrivning av studiens syfte användes 

problematiserande frågor för att under-

lätta diskussion av ämnena: initial 

inledning till bröstprotes, tillgång till 

information om bröstprotes, utprov-

ningserfarenheten, mönster och effek-

ter av protesanvändning, vikten av 

förhållandet mellan kvinnan och bröst-

cancersjuksköters-

kan/protesutprovaren, och mellan 

bröstcancersjuksköterskan och protes-

utprovaren. Gruppdiskussionerna spe-

lades in och transkriberades sedan. 

 

Urval: 2 grupper med totalt 12 kvinnor 

med en bröstcancerdiagnos som hade 

fått en protes utprovad, 2 grupper var 

med totalt 14 bröstcancersjuksköters-

Studien har kommit fram till många 

viktiga aspekter för professioner 

involverade i leveransen av prote-

ser för kvinnor. Nummer ett är att 

tillhandahållande av adekvat in-

formation och stöd är viktigt för 

kvinnors acceptans av bröstprotes 

och tillfredsställelse med förvär-

vande och användning. Det andra 

är vikten av att kvinnor ha tillgång 

till flertalet olika källor av informa-

tion och stöd genom hela proces-

sen. Den tredje och kanske den 

viktigaste aspekten är att vårdper-

sonal måste vara medvetna om den 

individuella variationen av kvin-

nors upplevelse av bröstproteser, 

förvärvande och användning.  

Grad II 



 
 

provare syn på dessa 

problem är också 

rapporterade. 

kor, och 2 grupper med totalt 13 pro-

tesutprovare. Alla deltagare var ellan 

27 och 71 år. 

 

Bortfall: Inget bortfall. 
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Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              
 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2007 

Canada 

Cinahl 

Barnsley, G-P., 

Sigurdson, L., & 

Kirkland, S. 

Barriers to 

breast recon-

struction after 

mastectomy in 

Nova Scotia 

Vi sökte för att un-

dersöka andelen 

bröstrekonstruktioner 

i provinsen Nova 

Scotia över en 10-års 

period och identifiera 

barriärer som kan 

influera denna andel. 

Dessutom hade vi 

som mål att identifie-

ra förändrade mönster 

av rekonstruktionsal-

ternativ. 

Metod: Kvantitativ retrospektiv ko-

hortstudie med kvinnor som blivit 

diagnostiserade med bröstcancer och 

genomfört mastektomi med efterföl-

jande bröstrekonstruktion i Nova Sco-

tia mellan 1991 och 2001. Informatio-

nen hämtades i databaserna ”Nova 

Scotia medical service insurance” och 

”Canadian institute for health informa-

tion” vilka sedan analyserades. 

 

Urval: 3917 kvinnor identifierades och 

av dessa genomgick 142 kvinnor 

bröstrekonstruktion och inkluderades 

därmed i studien. 

 

Bortfall: Inget bortfall. 

I studien framkom det att kvinnor 

som genomgick bröstrekonstruk-

tion endast utgjorde 3,8% av alla 

kvinnor som genomgick mastek-

tomi under en 10-års  

period i Nova Scotia. Andel kvin-

nor som genomgick bröstrekon-

struktion ökade med tiden. Högre 

ålder bland patienterna och svårare 

sjukdomsstadie påverkade antal 

rekonstruktioner negativt. Behovet 

av tillgång till bröstrekonstruktion 

oavsett ålder, sjukdomsstadie och 

socioekonomisk status framkom 

även i studien. 
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Publika-

tionsår 

Land 
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Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

 

Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2009 

Italien 

Pubmed 

Didier, F., Radi-

ce, D., Gandini, 

S., Bedolis, R., 

Rotmensz, N., 

Maldifassi, A., 

Santillo, B., Lu-

ini, A., Galim-

berti, V., Scaffi-

di, E., Lupo, F., 

Martella, S., & 

Petit, J-Y 

Does nipple 

preservation in 

mastectomy 

improve satis-

faction with 

cosmetic re-

sults, psycho-

logical adjust-

ment, body 

image and sex-

uality? 

Syftet med den före-

liggande studien är att 

undersöka influenser 

av bröstvårtebevaran-

de mastektomi av 

patientens tillfreds-

ställelse av kosmetis-

ka resultat, kroppupp-

fattning, sexualitet 

och psykologiska 

anpassningar jämför 

två grupper av kvin-

nor som genomgick 

radikal mastektomi 

med direkt bröstre-

konstruktion och 

antingen bröstvårte-

bevarandekirurgi eller 

bröstvårterekonstruk-

tion.  

Metod: Kvantitativ studie med ett själskat-

tande frågeformulär som författarna utformat 

till denna studie genom att erfaren sjukvårds-

personal identifierade vilka problem som 

finns gällande bröstvårtebevarnade kirurgi, 

dessa frågor översattes sedan till 56 frågor 

med svarsalternativ från 1-5. Kvinnor som 

genomgått enbart bröstrekonstruktion med de 

som genomgått enbart bröstvårtesbevarande-

kirurgi jämfördes med varandra. 

 

Urval: Kvinnor som genomgick direkt bröst-

rekonstruktion med eller utan bröstvårtebeva-

rande operation. Kriterierna var primär inva-

siv bröstcancer, eller primär duktal in situ 

bröstcancer, var över 18 år, ej ha behandlats 

med cellgifter och ej genomfört en bilateral-

kirurgi. 453 kvinnor deltog varav 310 gjort 

bröstvårtebevarnadekirurgi. 

 

Bortfall: Inget bortfall 

Studien visade att kvinnor 

som kunnat bevara sin 

bröstvårta uttryckte en stor 

tillfredsställelse och tyckte 

att operationen hade hjälpt 

dem att kommer över den 

traumatiska upplevelsen av 

bröstcancer och att förlora 

ett bröst. De kvinnor som 

inte kunnat bevara sin bröst-

vårta hade gärna velat att 

detta skulle vara möjligt. Att 

bevara bröstvårtan har visat 

sig ha en positiv inverkan på 

patienternas tillfredsställelse 

över det kosmetiska resulta-

tet, kvinnlighet och kropps-

uppfattning. 
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2010 

Sverige 

Cinahl, 

Pubmed 

Fallbjörk, U., 

Karlsson, S., 

Salander, P., & 

Rasmussen, B-

H. 

Differences 

between wom-

en who have 

and have not 

undergone 

breast recon-

struction after 

mastectomy 

due to breast 

cancer 

Den här studien jäm-

för potentiella skill-

nader mellan kvinnor 

med bröstcancer som 

efter mastektomi hade 

genomfört bröstre-

konstruktion med de 

som inte hade gjort 

det. 

Metod: Kvantitativ studie med själv-

skattningsformulär som författarna 

tagit fram som döptes till Life after 

mastectomy (LAM) som bland annat 

var inspirerad av EORTC-QLQ BR23 

med frågar om upplevelser av att leva 

utan ett bröst och beslutfattningspro-

cessen om att genomföra bröstrekon-

struktion. 

 

Urval: Kvinnorna skulle ha genomgått 

mastektomi efter bröstcancer år 2003, 

vara bosatta i de norra regionerna av 

Sverige vilket var 149 kvinnor. 

 

Bortfall: Inget bortfall 

Kvinnor som genomgick bröstre-

konstruktion efter mastektomi var 

yngre än de kvinnor som valde att 

inte göra en bröst-rekonstruktion. 

De flesta olikheterna som hittades 

mellan de två grupperna var bero-

ende av ålder. Det behövs vidare 

forskning i hur kvinnor upplever att 

de får information av läkare angå-

ende bröstrekonstruktion. 
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2005 

Danmark 

Cinahl 

Holtzmann, J-S., 

& Timm, H. 

The expe-

riences of and 

the nursing care 

for breast can-

cer patients 

undergoing 

immediate 

breast recon-

struction 

Vårt syfte är att under-

söka upplevelsen av och 

sjukskötserskans om-

vårdnad för patienter 

som lades in för direkt 

bröstrekonstruktion 

utifrån två perspektiv: 

patienternas perspektiv 

om direkt bröstrekon-

struktion, inkluderat 

deras behov av och de-

ras omvårdnad som 

mottagits under vårdtill-

fället. Sjuksköterskornas 

bedömning och doku-

mentation av patienter-

nas behov och omvård-

naden av patienternas 

under inläggningen 

Metod: Prospektiv och deskriptiv 

kombinerad kvantitativ och kvalita-

tiv studie ur både patient och sjuk-

sköterskeperspektiv. Studien kom-

binerades med både intervjuer, frå-

geformulär samt journaler. En inter-

vjuguide och frågeformuläret fram-

togs baserat på tidigare litteratur och 

i sammarbete med en expert grupp 

bestående av sjuksköterskor med 

erfarenhet inom området. 

 

Urval: 10 kvinnor med operativbar 

cancer valdes ut där direkt bröstre-

konstruktion skulle genomföras. 

Kvinnorna skulle förstå och prata 

danska. 

 

Bortfall: 2 kvinnor lämnade studien. 

Studien visar att bröstrekonstruk-

tion hjälper kvinnorna att upprätt-

hålla en känsla av normalitet och 

hjälper till att återskapa hopp efter 

cancern. Patients alla behov är inte 

tillgodosedda och bemötta, sjuk-

sköterskan omvårdnad under sjuk-

husvistelsen fokuserar mest på den 

fysiska omvårdnaden. Efteråt blir 

de lämnade i sin sårbarhet. 
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2007 

USA 

Pubmed 

Parker, P-A., 

Youssef, A., 

Walker, S., Ba-

sen-Engquist, 

K., Cohen, L., 

Gritz, E-R., Wei, 

Q-X., & Robb, 

G-L. 

Short-term and 

long-term psy-

chosocial ad-

justment and 

quality of life in 

women under-

going different 

surgical proce-

dures for breast 

cancer 

Syftet med den aktu-

ella studien var att 

framåtriktat undersö-

ka den kort- och lång-

siktiga effekten av 

mastektomi med re-

konstruktion, mastek-

tomi utan rekonstruk-

tion och bröstbeva-

rande kirurgi med 

aspekt på psykosocial 

anpassning och livs-

kvalitet. 

Metod: Kvantitativ studie där kvinnor 

fick fylla i frågeformulären SF36, 

STAI, MBSRQ och CES-D före mas-

tektomi med omedelbar bröstrekon-

struktion och sedan 1, 6, 12 och 24 

månader efter operationerna. Frågorna 

rörde depressionsymptom, oro, 

kroppsuppfattning, sexuellfunktion 

och livskvalitet. 

 

Urval: 338 kvinnor diagnostiserade 

med bröstcancer i stadie I eller II och 

som skulle göra mastektomi med di-

rekt bröstrekonstruktion tillfrågades. 

Kvinnorna skulle kunna läsa och förstå 

engelska, ha en sexgradig utbildning 

eller högre, skulle vara klara och ade-

kvata. Kvinnor som tidigare hade ge-

nomgått bröstbevarande kirurgi blev 

exkluderade.  

Generellt sätt sågs inga skillnader i 

pykosociala anpassningar och livs-

kvalitet oberoende på vilket typ av 

kirurgi som använts.  

Grad I 



 
 

 

Bortfall: 320 av kvinnorna gick med 

på att delta i studien.16 kvinnor togs 

bort ur studien då de inte genomgick 

operationen, 13 bad om att få bli bort-

tagna av olika anledningar vilket läm-

nade 291 kvinnor. 258 av dessa ansågs 

vara aktuella för studien då de svarade 

på formuläret innan operation samt 

minst en gång efter operationerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


