
 

 

   

 

 

 
Institutionen för hälsovetenskaper 
Sjuksköterskeprogrammet 120 p 
OM8310 Fördjupningsarbete i omvårdnad 

15 högskolepoäng 

 

 

 

 

 

 

 

Upplevelse av livskvalitet hos kvinnor som har 

genomgått bröstrekonstruktion efter mastektomi.  

 En litteraturstudie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 2008-02-10 
Författare: Linus Johansson och Josefin Lindqvist 

 
                                                                              Handledare: Anna Pålsson 

  Examinator: Vanja Berggren



 

 

    

 

2 

Upplevelse av livskvalitet hos kvinnor 
som har genomgått bröstrekonstruktion 
efter en mastektomi 
 
 
Författare: Linus Johansson & Josefin Lindqvist 

Handledare: Anna Pålsson 
Litteraturstudie 

Datum 2008-01-22 

Sammanfattning 
Bakgrund: Bröstcancer drabbar i Sverige varje år ungefär 
6500 kvinnor och var tionde kvinna får under sin livstid 
bröstcancer. Mastektomi (avlägsnande av del eller hela bröstet) 
genomförs främst i syfte att avlägsna maligna tumörer vid 
bröstcancer, men kan också göras i förebyggande syfte. 
Bröstrekonstruktion är en operation där bröstet återskapas. 
Metod: Nio artiklar användes till resultatanalysen. En manifest 
innehållsanalys användes där data från artiklarna delades in i 
teman och mönster, utifrån dessa skapades kategorier till 
resultatet.  Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva 
hur kvinnor som har genomgått en mastektomi upplever 
livskvalitet efter bröstrekonstruktion. Resultat: Resultatet 
presenteras i kategorierna: psykiskt, socialt, fysiskt, kroppsbild 
och sexuellt. Kvinnor kan efter bröstrekonstruktion få psykiska, 
sociala, fysiska, kroppsliga och sexuella problem. Resultatet 
visade att kvinnors livskvalitet efter bröstrekonstruktion 
varierade. Kvinnor bör i rätt skede få stöd av 
omvårdnadspersonal. Kroppsbild, kroppsrealitet och självbild 
påverkas efter sjukdom. God kroppsuppfattning kan stärka 
självförtroendet vilket kan leda till förbättrad livskvalitet. 
Slutsats: Delaktighet och klara beslut över 
bröstrekonstruktionen kan vara sammankopplat med god 
livskvalitet efter operationen. Därför är information en viktig 
grundsten i omvårdnaden.  
 
Nyckelord: kvinnor, bröstrekonstruktion, upplevelser, mastektomi, livskvalitet
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Experience of quality of life among 
women who have undergone breast 
reconstruction after mastectomy   
 

Authors: Linus Johansson & Josefin Lindqvist 

Supervisor: Anna Pålsson 
Literature review 

Date 2008-01-22 

Abstract 
Background: In Sweden around 6500 women suffer each year 
from breast cancer and during lifetime every tenth women is 
affected.  Mastectomy (removal of part of or the whole breast) 
is carried out mostly in purpose to remove malign tumours or 
in prophylactic purpose. The breast can be rebuilt through 
breast reconstruction. Method: The result analysis was based 
on nine articles. A Manifest content analysis was used and 
data from the articles where divided into themes and patterns, 
on the basis of these categories were created. Aim: The aim of 
this study was to describe women’s experience of quality of 
life which has undergone breast reconstruction after 
mastectomy. Results: The result is presented in categories: 
psychic, social, physical, body image and sexual. After breast 
reconstruction women can suffer from psychological, social, 
physical, body image and sexual dysfunctions. Women’s 
quality of life after breast reconstruction varies. Women 
should in right time receive support from medical staff. Body 
image, body reality and self-image are affected by illness. A 
good body image can improve self-confidence which can 
improve quality of life. Conclusion: Participations and 
awareness can be linked to good quality of life after breast 
reconstruction. Therefore information is an important 
foundation stone in the care. 
 
Keyword: women, breast reconstruction, experience, mastectomy, quality of life  

 

 

 
 



 

 

    

 

4 

Innehållsförteckning 
  

BAKGRUND........................................................................................1 

SYFTE ..................................................................................................3 

METOD................................................................................................3 

Design...................................................................................................................... 3 

Urval och datainsamling.......................................................................................... 3 

Genomförande......................................................................................................... 4 

Analys...................................................................................................................... 5 

Etiskt övervägande .................................................................................................. 5 

RESULTAT .........................................................................................5 

Psykiskt ................................................................................................................... 5 

Socialt...................................................................................................................... 7 

Fysiskt ..................................................................................................................... 7 

Kroppsbild............................................................................................................... 8 

Sexuellt.................................................................................................................... 9 

DISKUSSION ....................................................................................10 

Metoddiskussion.................................................................................................... 10 

Resultatdiskussion................................................................................................. 12 

Slutsats .................................................................................................................. 14 

  

 

REFERENSER 

Bilaga 1 Kvalitetsbedömningsprotokoll för kvalitativ metod  

Bilaga 2 Kvalitetsbedömningsprotokoll för kvantitativ metod 

Bilaga 3 Sökschema för datorbaserad litteratursökning  

Bilaga 4 Artikelöversikt 



 

 

    

 

1 

BAKGRUND 
 

Vid ingrepp som medför kroppslig förändring kan människan bli fokuserad på förändringens 

betydelse och det kroppsliga utseendet (Kristoffersen & Nortvedt 2005). Mastektomi kan 

förändra bröstets utseende då tumör och vävnad avlägsnas (Clarin 2007). Sämre självkänsla 

och svag syn på egen kroppsbild kan förekomma efter en mastektomi (Payne, Biggs, Tran, 

Borgen & Massie 2000; Johnson & Klein 1994). Brösten kan vara en viktig del av en kvinnas 

sexuella attribut och kvinnor som har genomgått en mastektomi kan känna att de har förlorat 

en del av sin kvinnlighet (Johnson & Klein 1994).   

 

Bröstcancer drabbar i Sverige varje år ungefär 6500 kvinnor och var tionde kvinna får under 

sin livstid bröstcancer. Antalet som insjuknar och får diagnosen bröstcancer har under de 

senaste 40 åren fördubblats. Detta med anledning av att medellivslängden har stigit och att 

mammografiscreening infördes på 1970-talet. Bröstcancer bildas till 99 procent i 

mjölkgångarna eller i mjölkkörtlarna och en procent bildas i stödjevävnaden (Clarin 2007). 

Dödsfallen har minskat på grund utav förbättrad diagnostik och behandling (Nystrand 2005). 

Mastektomi är ett kirurgiskt ingrepp där ett eller båda brösten opereras vid bröstcancer. 

Ingreppet genomförs främst i syfte att avlägsna maligna tumörer (Anderson 1994). 

Mastektomi kan också göras i förebyggande syfte om det finns misstanke om mutation som 

kan leda till bröstcancer. Operationen kan även genomföras om hereditet av bröstcancer 

förekommer inom familjen (Arnold, K & Eckstein, D 2001). Mastektomi som görs i 

förebyggande syfte benämns profylaktisk mastektomi (Kernen, U 2007). Masktektomi kan 

utföras genom olika operationsmetoder, radikal och enkel mastektomi. Radikal mastektomi är 

alternativ när cancer spridit sig till lymfkörtlarna. Operationen innebär att hela bröstet, huden 

vid bröstet, underliggande muskler och lymfkörtlarna i armhålan avlägsnas kirurgiskt. Enkel 

mastektomi är ett ingrepp där enbart bröstet avlägsnas. Huden kring bröstet och bröstvårtan 

bevaras (Martin 2002). En operationsmetod är också total mastektomi där bröstvävnad och 

bröstvårta avlägsnas (Alan Greene 2007).  

 

Kvinnor som genomgått mastektomi kan känna ångest efter operationen. Anledningen till 

detta är att tiden efter operationen kan relateras till sexuell dysfunktion och svag kroppsbild 
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(Geiger, West, Nekhlyudov, Herrinton, Liu, Altschuler, Rolnick, Harris, Greene, Elmore, 

Emmons, & Fletcher 2006). En mastektomi kan påverka ett partnerförhållande. Kvinnans syn 

på sin kropp i en sexuell relation kan påverkas negativt vilket kan leda till att samlivet också 

påverkas (Cullberg Weston 2001). Hur partnern värdesätter kvinnans yttre kan ha betydelse 

för den sexuella relationen (Cullberg Weston 2001) (Johnson & Klein 1994). Det kan också 

vara svårt för en kvinna att finna en partner efter en mastektomi, då rädslan för att bli avvisad 

kan bli ett hinder (Johnson & Klein 1994). Psykiska problem är något som kan uppstå efter en 

mastektomi. Psykiska problem kan relateras till operationen och kan uppstå på grund utav 

postoperativ smärta och fysiska besvär vid mastektomin. En kvinna kan efter en mastektomi 

få psykosociala problem, som kan ta sig uttryck i rädsla och depression (Boman, Björwell, 

Langius & Cedermark 1999).  

 

En bröstrekonstruktion är en operation där bröstet återskapas i samband med eller efter 

mastektomin (Clarin 2007). Det finns två rekonstruktionsmetoder och dessa benämns direkt- 

eller senrekonstruktion. Vid en bröstrekonstruktion kan patienten i samråd med kirurgen välja 

att få antingen en konstgjord expanderprotes eller en bröstrekonstruktion med egen vävnad. 

En expanderprotes är en silikonprotes som placeras under den stora bröstmuskeln. 

Silikonprotesen utvidgas med koksalt så att protesen får den storlek patienten önskar. 

Expanderprotesen är en permanent protes (Kernen, U 2007). I den andra 

bröstrekonstruktionsmetoden används överflödig vävnad från kroppen. Det är vävnad från 

den stora ryggmuskeln, flanken eller från bukväggen. Vävnaden träs under huden och 

bröstvolymen utformas direkt (Kernen, U 2007).  

 

Kvinnor som ska göra en bröstrekonstruktion lyfter fram hur viktigt det är att sjuksköterskor 

och kirurger ska ha tid för konsultation innan operationen. Konsultationen bör beröra 

information om operationsmetoderna och samtal om kvinnornas förväntningar på 

bröstrekonstruktionen. Tillsammans kan omvårdnadspersonal och patienten diskutera hur 

bröstrekonstruktionen kan påverka patienten i realiteten. En kvinna som redan har genomgått 

en bröstrekonstruktion kan vara ett stöd för en kvinna som ska opereras. Stödet kan innebära 

att erfarenheter och tankar kring och efter operationen utbytts mellan kvinnorna (Wolf 2004).   
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Sedan 1990-talet har livskvalitet varit ett eftersträvat mål i omvårdnaden både nationellt och 

internationellt. Välbefinnande, funktion och åsikter om den egna hälsan är begrepp som 

sammanfattar livskvalitet. I hälso- och sjukvårdslagen beskrivs hälsa som ett tillstånd där 

människan lever under bra levnadsförhållanden och har god livskvalitet (Kristoffersen & 

Nortvedt 2005). 

 

Det svåraste efter en mastektomi kan vara upplevelsen av att ha mist ett bröst eller båda 

brösten (Bebbington Hatcher & Fallowfield, 2003). Patienter som genomgått mastektomi kan 

bli stressade på grund av beslutsvårigheter om de ska genomföra en bröstrekonstruktion eller 

inte. Detta kan relateras till att det är sparsamt forskat på hur kvinnor påverkas efter olika 

sorters bröstrekonstruktionsmetoder (Tish Knobf 2007) 

SYFTE 
 

Syftet var att beskriva hur kvinnor som har genomgått en mastektomi upplever livskvalitet 

efter bröstrekonstruktion. 

 

METOD 
 

Design 

Till litteraturstudien har artiklar sökts fram genom systematisk och manuell litteratursökning. 

En litteraturstudie innebär att systematiska sökningar genomförs inom valt område. 

Litteraturstudien omfattar kritisk granskning och sammanställning av litteraturen. Materialet 

från en systematisk litteraturstudie ska vara uppbyggd av tidigare vetenskapliga rapporter och 

tidskriftsartiklar (Forsberg & Wengström 2003).  

Urval och datainsamling 

Systematiska sökningar har utförts i databaserna Hirewire Press, Sciencdirect, Pubmed, 

Psycarticle, Cancer litterature in pubmed, Eric, The Cochrane Library, Electronic Journals 

Library och Samsök. Anledningen till valet av dessa databaser är att de innefattar ämnena 

omvårdnad, medicin och psykologi (Forsberg & Wengström 2003). Sökorden som användes 
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var: breast reconstruction, satisfaction, breast cancer, life, quality of life, experience, 

emotion, need, women and need, mastectomy, relationship och body image. Dessa valdes då 

de ingår i området som ska studeras. I enlighet med Forsberg & Wengström (2003) 

kombinerades sökorden med boleska operatorn: AND. Detta för att sökningen skulle 

begränsas. Trunkeringar användes också. Genom att göra avgränsningar kan dokument som 

inte är relevanta för studien sållas bort (a.a). Eftersom omvårdnad förändras och utvecklas 

användes tidsbegränsningar i sökningarna, detta för att begränsa sökträffarna till aktuella 

studier. Tidsbegränsningen var från år 1997 till år 2007. Anledningen till att Europa valdes 

som geografisk begränsning var att inte begränsa sökningarna för mycket. Dessutom för att 

litteraturstudiens resultat skulle kunna ge ökad kunskap i omvårdnadsarbetet i Sverige. 

Kvantitativa och kvalitativa artiklar söktes fram genom systematisk och manuell 

litteratursökning.  

 

Genomförande 

Artiklar söktes fram systematiskt via databaser. De valda artiklarnas ”abstract” lästes igenom 

och abstracts som inte motsvarade syftet exkluderades. Exkluderingen genomfördes när 

artiklarna inte verkade intressanta för syftet och när de inte föll inom ramen för våra 

begränsningar. Slutlig exkludering av valda artiklar genomfördes efter att artiklarna hade lästs 

i sin helhet. Artiklarna kvalitetsgranskades också innan de analyserades för resultatet.  

 

Det är grundläggande att en kvalitetsgranskning görs av artiklarna som har valts ut (Friberg 

2006). Artiklar kan skilja sig åt när det gäller den vetenskapliga kvaliteten. För att bedöma 

den vetenskapliga kvaliteten används granskningsprotokoll för kvalitetsgranskning av 

artiklar. Det finns två granskningsprotokoll: en för kvantitativa och en för kvalitativa artiklar. 

Varje bedömningsfråga i granskningsprotokollen tilldelas ett poäng för positivt svar. Antalet 

positiva svar räknas om i procent. Därefter delas artiklarna in i grader III-I. 60 procent är 

gränsen för om artikeln är vetenskapligt godkänd. Denna nivå bedöms som grad III. Grad III 

omfattar 60-69 procent, grad II 70-79 procent och grad I 80-100 procent. (se 

kvalitetsbedömningsprotokoll bilaga 1 och 2 (Willman, Stoltz & Bathsevani 2006)). 

Granskningsprotokoll för både kvalitativa och kvantitativa artiklar användes. Tre artiklar 

funna genom systematisk litteratursökning exkluderades efter att de inte uppnådde 60 procent 
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enligt kvalitetsgranskningsprotokollet. Efter att artiklarna kvalitetsgranskats återstod nio 

artiklar. Dessa nio artiklar användes till resultatanalysen. 

 

Analys 

Manifest innehållsanalys innebär att mönster eller teman i texter analyseras. Samtliga data 

från artiklarna som är relevanta för syftet ska presenteras i resultatet (Forsberg & Wengström 

2003).  Djupa tolkningar av texten utesluts i den manifesta innehållsanalysen. Fokus ska ligga 

på det uppenbara i texten och inte på textens underliggande meningar (Friberg 2006; Forsberg 

& Wengström 2003). Det är viktigt att ha syftet i åtanke under hela analysarbetet, detta för att 

texten inte ska avvika från syftet. Utifrån mönster och teman som identifieras från de 

vetenskapliga artiklarna skapas kategorier och resultatet byggs upp (Friberg 2006). Efter att 

artiklarna godkänts vid kvalitetsgranskning började analysarbetet. Med den manisfesta 

innehållsanalysen i åtanke togs data från artiklarna som var relevant för vårt syfte ut. Djup 

tolkning uteslöts från resultatet. Data från artiklarna delades in i olika teman och mönster och 

utifrån dessa skapades kategorier.   

 

Etiskt övervägande 

Etiskt övervägande innebär att artiklarna som tas med i studien ska ha godkännande från en 

etisk kommitté. Samtliga artiklar som innefattas i studien ska redovisas. Materialet från 

artiklarna ska presenteras utan att subjektiva värderingar innefattas i resultatet (Forsberg & 

Wengström 2003).  

 

RESULTAT 
Resultatet har delats in i fem kategorier. Dessa kategorier är: psykiskt, socialt, fysiskt, 

kroppsligt och sexuellt.  

 

Psykiskt 

En bröstrekonstruktion kan förbättra kvinnors livskvalitet (Corrado, Figus, Lorettu & Sechi 

2007). Enligt Edström Elder, Brandberg, Björklund, Rylander, Lagergren, Jurell, Wickman, 
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& Sandelin (2005) upplever kvinnor som genomgått en bröstrekonstruktion sin livskvalitet 

högre ett år efter operationen jämfört med innan operationen. Livskvalitet efter en 

bröstrekonstruktion är den samma för kvinnor oavsett vilken operationsmetod som använts 

(Edström Elder et al 2005). En bröstrekonstruktion behöver inte resultera i förbättrad 

livskvalitet. Förbättrad livskvalitet sågs enbart hos kvinnorna som själva valde att de ville 

genomgå en bröstrekonstruktion (Wehrens, Cuypers, Boeckx, & van der Hulst 2005).  

 

Contant, van Wersch, Wiggers, Tjong Joe Wai & van Geel (2000) delade in livskvalitet efter 

direkt bröstrekonstruktion i samband med mastektomi.  Livskvaliteten innefattade en 

psykosocial och en psykisk del. Kvinnor som var otillfredsställda med den direkta 

bröstrekonstruktionen kunde ha negativa tankar som rörde den psykosociala livskvaliteten. 

Negativa upplevelser när det gäller den psykiska livskvaliteten efter direkt 

bröstrekonstruktion kan förekomma men i mindre grad i jämförelse med den psykosociala 

livskvaliteten (a.a). 89 procent av kvinnorna kände en psykisk lättnad efter 

bröstrekonstruktionen (Isern, Tengrup, Loman, Olsson, & Ringberg 2007). Trots detta kan 

kvinnorna som ska genomgå en bröstrekonstruktionsoperation uttrycka psykisk smärta 

(Edström Elder et al 2005). Kvinnor som inte har en pågående bröstcancer och ändå uppfattar 

att de har smärta kring bröstområdet kan lida av psykisk stress och ha problem med att 

anpassa sig vilket påverkar livskvaliteten (Caffo, Amichetti, Ferro, Lucenti, Valduga & 

Galligioni 2003). Enligt Corrado et al (2007) skiljer sig inte det psykiska välmåendet mellan 

direkt eller sen rekonstruktion. Trots en bröstrekonstruktion kan det förekomma depression 

bland kvinnorna, och hos vissa uppkom denna depression redan innan rekonstruktionen. 

Depressionen var främst kopplad till missnöjdhet över bröstets kosmetiska utseende och 

mindre över operationskomplikationer. Ängslan och depression kan ses i högre grad bland 

kvinnor som inte genomgått en bröstrekonstruktion. Ängslan kan vara kopplat till rädsla för 

återfall av sjukdom (Corrado et al 2007). Kvinnors ängslan över sin hälsa kan uppkomma 

oberoende av vilken bröstrekonstruktionsmetod som använts (Tønseth, Hokland, Tindholdt, 

Åbyholm & Stavem 2007). Ett år efter en bröstrekonstruktion med silikon/expanderprotes 

uttrycker kvinnor att de har försämrad psykisk hälsa. Detta kan stå i relation till trötthet och 

den oroliga tid som bröstcancerpatienten genomgår (Edström Elder et al 2005). Det framkom 

att kvinnors psykiska hälsa efter en bröstrekonstruktion inte skilde sig åt i jämförelse med 

efter mastektomi (Nicholson, Leinster & Sassoon 2007). 
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Socialt 

Bröstrekonstruktion genom kirurgiskt ingrepp med vävnad från bukväggen kan leda till att 

kvinnor känner sig bekväma att delta i sociala aktiviteter. Kvinnorna som opererades med 

expanderprotes uttryckte istället förbättrade sociala relationer (Tønseth et al 2007). Genom en 

bröstrekonstruktion kan kvinnor bli mer utåtriktade och sociala än de som enbart genomgått 

en mastektomi (Wehrens et al 2005; Corrado et al 2007). 

 

Fysiskt 

Bröstrekonstruktion med expanderprotes kan ge kronisk postoperativ smärta. 

Expanderprotesen kommer i kontakt med runtomkringliggande vävnad och djupmuskulatur i 

bröstväggen. Med anledning av detta kan nerver vilka ligger i vävnaden och 

djupmuskulaturen skadas under och efter operationen. Postoperativ smärta är något som kan 

påverka livskvaliteten efter en bröstrekonstruktion. Den postoperativa smärtan kan ta sig 

uttryck i intervaller eller i ständig smärta. Kvinnor som har ständig postoperativ smärta har 

visat sig ha lägre livskvalitet i jämförelse med de som har smärta i intervaller. Efter en 

bröstrekonstruktion kan smärta var något som ingår i läkningsprocessen. Dessa fysiska 

smärtkomplikationer kan leda till psykiska problem vilket kan försämra livskvaliteten (Caffo 

et al 2003).  Kvinnorna kan få försämrad rörelseförmåga, det kan vara svårt att gå, böja sig, 

klä sig och att stå efter en bröstrekonstruktion vilket kan påverka livskvaliteten (Wehrens et al 

2005; Isern et al 2007). 

 

“They told you it would be a while before you were back on your feet, but it took me at least 

six months before I could walk around properly” (Abu-Nab & Grunfeld 2007 s. 247). 

 

 

Lång tid för operationsärren att läka kan också vara något som kvinnor tycker är påfrestande 

(Abu-Nab & Grunfeld 2007). 18 procent av kvinnorna hade komplikationer relaterade till 

operationen. Dessa komplikationer var bland annat infektion, ventrombos och att implantaten 

sprack. Kvinnor kan efter bröstrekonstruktion behöva genomgå ytterligare operationer för att 

justera det kosmetiska resultatet (Isern et al 2007).  
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Kroppsbild 

Edström Elder et al (2005) såg att den främsta anledningen till att kvinnor vill göra en direkt 

bröstrekonstruktion kan vara att de vill undvika en externprotes. Tre andra anledningar kan 

vara: önskan om att känna sig hel, efterstävan om känslomässigt välmående och att ha 

självaktning. Enligt Abu-Nab & Grunfeld (2007) och Wehrens et al (2005) var de flesta 

kvinnorna tillfredsställda med bröstrekonstruktionen. Abu-Nab & Grunfeld (2007) beskriver 

att trots att resultatet inte blev som kvinnorna tänkt sig var känslan över att ha en hel kropp 

tillräcklig. Det centrala och betydelsefulla kan vara att ha överlevt bröstcancern (Abu-Nab & 

Grunfeld 2007). 

 

“The scars are there, but I am alive, so that is the main thing” (Abu-Nab & Grunfeld 2007 s. 

247). 

 

“I think that at the end of the day, the only important thing is that I had breast cancer and I 

haven’t got it now and however that has to be achieved has to be how it has to be” (Abu-Nab 

& Grunfeld 2007 s. 247). 

 

Kroppsuppfattningen och självförtroendet kan ge möjlighet till bättre livskvalitet ((Abu-Nab 

& Grunfeld 2007). Bröstrekonstruktion efter en mastektomi kan ge förbättrad 

kroppsuppfattning och kan stärka kvinnors självförtroende (Nicholson, Leinster & Sassoon 

2007; Abu-Nab & Grunfeld 2007). Cirka 80 procent av kvinnorna var nöjda med 

bröstet/brösten efter bröstrekonstruktionen. Belåtenheten rörde formen, storleken, ärren och 

konsistensen på deras opererade bröst (Isern et al 2007). I jämförelse med efter en mastektomi 

kan kvinnorna efter bröstrekonstruktion känna högre belåtenhet över det kosmetiska 

resultatet. Belåtenhet över det kosmetiska resultatet skiljer sig inte åt beroende på vilken 

rekonstruktionsmetod som använts (Nicholson, Leinster & Sassoon 2007). En direkt 

bröstrekonstruktion kan vara en optimal lösning för att få ett förhöjt kosmetiskt resultat av 

brösten. En direkt bröstrekonstruktion med expanderprotes efter en mastektomi kan vara ett 

alternativ för att undvika att få försämrad kroppsbild (Caffo et al 2003). Bröstrekonstruktion 

som bygger på kirurgi med vävnad från bukväggen skapar ett mer naturligt utseende och 

konsistens. Detta leder till att kvinnorna upplevde sig friare att välja accessoarer och kläder. 

Kvinnor som genomfört en bröstrekonstruktion med expanderprotes eller kirurgi var 
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tillfredsställda med de kroppsliga förändringarna och kände sig bekväma när de var klädda. 

De visade inte heller någon ilska över hur kroppen såg ut efter bröstrekonstruktionen 

(Tønseth et al 2007). Enligt Edström Elder et al (2005) visar det sig att en bröstrekonstruktion 

med expanderprotes är positivt förutom när det handlar om det utseendemässiga resultatet. 

Anledning till detta är att väntetiden för återskapande av bröstvårtor i Sverige kan vara upp 

till ett år efter bröstrekonstruktionen. Detta kan resultera i att kvinnor efter 

bröstrekonstruktionen fram till återskapandet av bröstvårtor är missnöjda med bröstets 

utseende. Abu-Nab & Grunfeld (2007) beskriver att bröstrekonstruktionen kan medföra sämre 

kroppsuppfattning vilket kan kopplas till bristande information om hur resultatet efter 

bröstrekonstruktionen kommer att bli. Besvikelsen över rekonstruktionen var främst riktad 

mot bristande symmetri av brösten. Dessa tankar fanns främst hos kvinnor som genomgått en 

direkt rekonstruktion efter mastektomin. Kvinnor kan vara oförberedda på att 

bröstrekonstruktionen kan vara en lång process som kräver flera operationer. Lång tid för 

operationsärren att läka kan också vara något som kvinnor tycker är påfrestande.  Antalet 

operationsärr kan göra att kvinnor blir mindre nöjda med resultatet av en bröstrekonstruktion. 

Kvinnorna kan känna sig fula och kan må dåligt över bröstets kosmetiska resultat. Enligt 

Isern et al (2007) hade 89 procent av kvinnorna som genomgått bröstrekonstruktion bedömts 

ha diskreta postoperativa ärr och 94 procent var nöjda med bröstens symmetri.  

 

Sexuellt 

Kvinnor som genomgår en bröstrekonstruktion kan bli mer sexuellt självsäkra och kan känna 

sig sexuellt attraktiva (Wehrens et al 2005; Corrado et al 2007). Drivkraften som gör att 

många kvinnor genomgår en direkt bröstrekonstruktion kan vara önskan om att vara sexuellt 

attraktiv. Trots detta behöver den sexuella attraktiviteten inte vara avgörande för om kvinnor 

blir tillfredsställda med en bröstrekonstruktion. Blir kvinnor otillfredsställda med resultatet så 

betyder inte detta att kvinnorna behöver bli missnöjda i sin sexuella relation (Contant et al 

2000). Önskan om att förbättra sin sexuella relation och sitt äktenskap behöver inte vara av 

betydelse för om kvinnor vill genomgå en bröstrekonstruktion. Kvinnorna kände att det 

viktigaste var att göra en bröstrekonstruktion för sin egen skull och inte för partnerns. 

Kvinnor som opererats med expanderprotes eller genom kirurgi med vävnad från bukväggen 

kan känna att den sexuella relationen förbättras. De kan också känna sig bekvämare med att 
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visa sig naken för partnern (Tønseth et al 2007). Corrado et al (2007) beskriver att i 

förhållande till friska kvinnors sågs ett år efter bröstrekonstruktion ingen större skillnad när 

det handlade om det sexuella samlivet och hur det påverkade livskvaliteten.  

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
I litteraturstudien användes artiklar med kvalitativ och kvantitativ metod. Anledningen till 

detta var att om endast kvalitativa artiklar tagits med hade sökresultatet blivit begränsat i antal 

artiklar. Det fanns ett representativt urval av artiklar med kvantitativ metod som motsvarade 

litteraturstudiens syfte. Artiklar med kvalitativ metod fanns däremot i mindre omfattning. Det 

kunde ha varit intressant om fler kvalitativa artiklar funnits. Många av de kvantitativa 

artiklarnas metod innehöll enkäter med skalor. Hade fler kvalitativa artiklar hittats hade annan 

datainsamlingsmetod möjlighen använts i artiklarna.  

 

Den geografiska begränsningen Europa som tidigare valdes att användas i sökningarna gav ett 

ändamålsenligt utfall. Efter att sökningarna genomförts upptäcktes det att om den geografiska 

begränsningen endast hade varit inom Sverige hade urvalet blivit för smalt. Samtliga 

databaser som användes var geografisk begränsning inte möjlig att utföra. Detta resulterade i 

att manuella geografiska exkluderingar av artiklar gjordes i sökresultaten.  De systematiska 

sökningarna gav särskilt sökträffar på artiklar från USA. Resultatet hade möjligen sett 

annorlunda ut om artiklar från USA inkluderats. I åtanke fanns att data i artiklar från Europa 

kanske hade skilt sig från data i artiklar från USA. Detta då USA:s kultur kan skilja sig från 

Europas vilket skulle kunna ha inverkan på resultatet. Resultatet byggdes upp av artiklar från 

Sverige, Nederländerna, Norge, England och Italien. Ett representativt fördelat urval av 

artiklar från olika länder i resultatet är positivt. Om inte artiklarna varit jämnt fördelade över 

europeiska länder hade detta möjligtvis gett ett missvisande resultat. Tidsbegränsningen år 

1997-2007 som gjordes i sökningarna användes då aktuell forskning eftersöktes till resultatet. 

Snävare tidsbegränsning gjordes inte heller eftersom detta hade kunnat begränsa antalet funna 

artiklar. Efter att resultatet hade byggts upp har diskussion kring tidsbegränsningen 

uppkommit. Funderingarna rör om det kan ha skett betydelsefulla förändringar även mellan år 

1997 och 2007 som skulle kunna ha förändrat resultatet.  
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De systematiska litteratursökningarna utfördes i åtta databaser. I databaserna Highwire Press, 

Eric, Psycarticle, The Cochrane Library och Electronic Journal Library gav sökningarna inga 

tillfredsställande sökresultat till syftet. Databasen Science Direct gav flest sökresultat som 

överensstämde med litteraturstudiens syfte. Att majoriteten av artiklarna till litteraturstudien 

valdes från sökresultat i Science Direct tror vi inte påverkat resultatet då detta är en databas 

med vetenskapliga artiklar. Sökorden upplevdes vara relevanta och har gett ett omfattande 

sökresultat inom det valda området. Efter att en systematisk litteratursökning genomförts i en 

databas lästes artiklarnas abstract. Artiklar som hade abstract vilka verkade intressanta lästes i 

helhet och ytterligare exkludering gjordes av artiklar som inte passade till syftet. Artiklar som 

kunnat vara passande för syftet kan ha fallit bort. Detta då exkluderingar gjordes innan 

artiklarna lästs i sin helhet. Titel och abstract behöver inte spegla om artikelns innehåll 

motsvarar syftet. Granskning av artiklarnas vetenskapliga kvalitet gjordes med hjälp av 

kvalitetsprotokoll. Granskningsprotokollen som valdes var komplicerade med anledning av 

att vissa bedömningsfrågor var otydliga. Detta resulterade i att de valda artiklarna var svåra 

att granska. Kvalitetsgranskningen krävde mer tid än vad som planerats. Efter att de nio 

artiklarna som valts till resultatet och data från dessa sammanställts vid analys ansågs att ett 

representativt urval av artiklar använts. Systematiska sökningar i databaser gjordes därefter 

men sökresultaten från sökningarna var inte relevanta för syftet. Därav ansågs att en 

datamättnad var uppnådd. För att inte missa relevanta artiklar för resultatet är det viktigt att 

ha gjort manuella sökningar. Referenslistorna till artiklar som valdes och artiklar som valdes 

bort studerades. De referenslistor till artiklar som exkluderades motsvarade inte syftet helt 

men innefattades i området för litteraturstudien. Artiklar i en referenslista till en 

litteraturstudie som verkade intressanta söktes genom manuell sökning via Samsök. Då enbart 

artiklarnas referenstitlar lästes kan artiklar som hade varit relevanta för syftet fallit bort. Nio 

artiklar användes slutligen till litteraturstudiens resultat.  

 

Alla systematiska sökningar resulterade i artiklar skrivna på engelska. Detta kan ha lett till att 

meningar i artiklarna har feltolkats. Detta på grund av en viss bristande språkkunskap. För att 

minimera risken för språklig feltolkning diskuterades de meningar i artiklarna som var oklara. 

Den valda metoden manifest innehållsanalys anses vara en bra metod då djuptolkning av data 

uteslöts. Djuptolkning kan förvränga resultatet. Att dela in artiklarna i olika teman och 

mönster ansågs vara en god metod för analysprocessen av resultatet. 
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Resultatdiskussion 

Det är möjligt att kvinnorna efter en mastektomi har svårt att fatta klara beslut om de ska 

genomgå en bröstrekonstruktion eller inte. Kvinnorna som har genomgått mastektomi på 

grund av bröstcancer har utsatts för ett stort trauma. Psykiska problem kan vara grundorsaken 

till varför kvinnorna har svårt att fatta klara beslut. Oklara beslut kan vara orsaken till varför 

kvinnor kan bli missnöjda efter bröstrekonstruktion. Missnöjdhet över bröstrekonstruktion 

kan göra att livskvaliteten försämras. Detta då försämrad kroppsbild påverkar självförtroendet 

negativt. Boman et al (1999) beskriver att kvinnor efter en mastektomi kan drabbas av 

psykiska problem. Enligt Nicholson, Leinster & Sassoon (2007) kan psykisk ohälsa 

förekomma både efter mastektomi och efter bröstrekonstruktion (a.a). Förbättrad livskvalitet 

efter bröstrekonstruktion kan vara kopplad till att kvinnor själva är delaktiga i och klara över 

beslutet om de ska göra en bröstrekonstruktion. (Wehrens, Cuypers, Boeckx, & van der Hulst 

2005). Det är viktigt att psykiatrisk hjälp erbjuds i rätt skede. Uppkommer den psykiska 

ohälsan redan efter bröstcancerdiagnosen, efter mastektomin eller efter bröstrekonstruktionen. 

Tiden efter att kvinnorna fått diagnosen bröstcancer kan ha upplevts som traumatisk. Detta 

kan leda till att information angående bröstrekonstruktion kan vara svår att ta till sig. Enligt 

Wolf (2004) är det i omvårdnaden viktigt med relevant information och konsultation innan 

bröstrekonstruktionsoperation. Att diskutera förväntningar och hur bröstrekonstruktionen 

kommer att påverka kvinnorna i realiteten är också väsentligt (Wolf 2004). 

Omvårdnadsforskaren Price, B har studerat människans kropp och dess förändringar vid 

sjukdom.  I Price forskning riktas fokus på människans kropp i det sociala sammanhanget. 

Efter en sjukdom kan synen på kroppsrealiteten genomgå förändringar. Kroppsrealiteten är 

hur människan fysiskt ser ut. Människans kroppsbild är något som innefattar uppfattningar 

om både kroppsfunktion och utseende. Den egna synen på kroppsbilden utvecklas under en 

lång process och påverkas av olika faktorer. Hur människan uppfattar sin kroppsbild har 

betydelse för hur självbilden blir. Självbilden är synen på hur människan upplever sig själv i 

den omgivande miljön. Kroppsidealet är tanken om hur kroppen enligt normen ska se ut.  

Kroppsidealet influeras av hälsoinformation, massmedia, film, livsstilsbeskrivningar och 

reklam. Efter sjukdom kan människans kropp ofrivilligt avvika från idealbilden. Detta kan 

göra människan sårbar (Price, B 1990).  
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För att knyta litteraturstudiens resultat till forskningen Price, B (1990) har gjort kan 

bröstrekonstruktion ses som förändrad kroppsrealitet. Genom förändrad kroppsrealitet 

påverkas kroppsbild och självbild. Enligt Abu-Nab & Grunfeld (2007) kan bättre livkvalitet 

formas av självförtroende och god kroppsuppfattning (a.a). Författarna till denna 

litteraturstudie anser att självförtroende påverkas av självbilden en kvinna har efter en 

bröstrekonstruktion. Självbilden kan påverks då kvinnan upplever att hon inte lever upp till 

samhällets idealbild. För att kvinnan inte ska få en försämrad självbild och kroppsbild är 

hälsoinformation viktigt vid bröstrekonstruktion. Att vara förberedd på och väl införstådd 

med bröstrekonstruktionens kosmetiska resultat kan göra att kvinnorna inte får orealistiska 

förväntningar. Genom att kvinnor har realistiska förväntningar på bröstets utseende efter 

rekonstruktion kan försämrad livskvalitet förebyggas. Dålig självbild och missnöjdhet över 

kroppsbilden kan begränsa kvinnorna. Det sociala och psykiska välmåendet kan påverkas av 

kroppsrealitet, kroppsbild och självbild.   

 

Den sexuella relationen kan också påverkas av hur kvinnan ser på sin kropp och hur hennes 

självbild ser ut. Abu-Nab & Grunfeld (2007) beskriver att bröstrekonstruktionen kan medföra 

sämre kroppsuppfattning. Detta kan bero på att det i omvårdnanden preoperativt saknas 

information om hur resultatet efter bröstrekonstruktionen kommer att bli (a.a). Det är viktigt 

att vårdpersonal försäkrar sig om att patienten och anhörig är införstådda med informationen 

som getts. Informationen ska delges i en dialog för att skapa delaktighet. Dialogen kan göra 

att patienten kan ta egna beslut på ett adekvat sätt. Att vara lyhörd inför om patienter har 

informationsfrågor är viktigt. Detta då patienter inte alltid uttrycker behov av information. 

(Kristoffersen, N.J & Nortvedt, F 2005).  

 

Att efter en bröstrekonstruktion få fysiska komplikationer som att få svårt att böja sig, gå och 

klä sig kan påverka livskvaliteten negativt. Det är därför viktigt att fysiska komplikationer 

uppmärksammas i omvårdnaden och lindras genom smärtbehandling och sjukgymnastik.  

Fysisk smärta kan hämma det vardagliga livet. Enligt Edström Elder et al (2005) är fysisk 

smärta något som kan uppträda efter en bröstrekonstruktion (a.a). Postoperativ ständig smärta 

eller smärta i intervaller är något som kan påverka livskvaliteten efter en bröstrekonstruktion. 

Fysiska smärtkomplikationer kan leda till att psykiska problem uppkommer, vilket kan 

försämra livskvaliteten (Caffo 2003). Försämrad rörelseförmåga är något kvinnor kan få efter 
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en bröstrekonstruktion. (Wehrens et al 2005; Isern et al 2007). Ständig fysisk smärta ska i 

omvårdnaden behandlas med hjälp av en smärtplan.  Ständig fysisk smärta kan ta sig uttryck i 

emotionella, psykiska och sociala problem (Ericson, E & Ericson T 2002). Smärtlindring efter 

en operation kan göra att mobiliseringen kan påbörjas tidigt. Detta då smärta hämmar 

mobiliseringsförmågan. Mobiliseringen påverkar dessutom läkningsprocessen eftersom 

syresättningen av vävnad förbättras (Lindholm, C 2003).  Det som stod skrivit om det sociala 

livet efter bröstrekonstruktion var positivt. Enligt Tønseth et al (2007) visade det sig att 

kvinnor efter en bröstrekonstruktion kan bli mer sociala och utåtriktade. De kan också känna 

sig bekvämare i att delta i sociala aktiviteter och ha sociala relationer. 

 

 

Bröstrekonstruktion som utförs genom kirurgiskt ingrepp kan vara en bättre operationsmetod 

jämfört med operation där expanderprotes används. Bröstrekonstruktion genom kirurgiskt 

ingrepp med vävnad från bukväggen resulterade i postoperativa positiva upplevelser. Enligt 

Tønseth et al (2007) innefattar dessa positiva upplevelser bröstets kosmetiska utseende, det 

sociala och sexuella livet (a.a). Operationsmetoden där expanderprotes används kan vara en 

sämre metod. Detta på grund av att psykisk ohälsa och missnöjdhet över det kosmetiska 

resultatet kan förekomma (Edström Elder et al 2005). Enligt Tønseth et al (2007) påverkas 

inte den sociala och sexuella relationen negativt. Enligt Nicholson, Leinster & Sassoon 

(2007) är kvinnors upplevelse av det kosmetiska resultatet detsamma för båda 

operationsmetoderna (a.a). Vilken typ av rekonstruktionsmetod som ska användas är inte det 

enda kvinnan ska besluta om innan operationen. Om bröstrekonstruktionen ska göras genom 

direkt eller sen bröstrekonstruktion är också något som måste beslutas om. I samråd med 

omvårdnadspersonal kan kvinnan besluta vilken behandlingsmetod som ska genomföras. 

Vilken operationsmetod som passar bäst och när operationen ska göras är individuellt. Rätt 

behandling ska väljas utifrån den enskilda individen. Information och dialog är därför 

betydelsefullt mellan patient och vårpersonal.  

 

Slutsats 
Det är sparsamt forskat på hur bröstrekonstruktion påverkar kvinnors sociala liv. Livskvalitet 
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kanske inte är inriktat på det sociala livet, eller så är det sociala livet inte prioriterat i 

forskningen inom området. Ytterligare forskning inom området efterlyses. Detta med 

anledning av att socialt samspel är en viktig del i de flesta människornas liv.  

 

För att knyta an till omvårdnadsforskaren Price, B (1990) kan en förändring av kroppen efter 

sjukdom påverka kroppsrealiteten. En bröstrekonstruktion förändrar kroppens utseende och 

därigenom kroppsrealiteten. Kroppsrealiteten kan i sin tur påverka kroppsbild och självbild. 

Försämrad självbild kan påverka livskvaliteten negativt. Kvinnor kan efter 

bröstrekonstruktion ha positiva och negativa upplevelser av sin kropp vilket kan påverka 

livskvaliteten. En avgörande faktor om kvinnor upplever förbättrad livskvalitet efter en 

bröstrekonstruktion är information. Denna ska röra operationen, det kosmetiska resultatet 

samt fysiska och psykiska komplikationer. Information skapar ökad insikt om hur livet 

påverkas av bröstrekonstruktion. Det är också viktigt att i omvårdnaden vara lyhörd för att 

kunna upptäcka kvinnor som är i behov av stöd innan och efter bröstrekonstruktion. 
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Bilaga 1 

 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 
Beskrivning av studien 
Tydlig avgränsning/problemformulering?             Ja     Nej     Vet ej 
Patientkarakteristika Antal ......................…….. 
                       Ålder ......................…….. 
                       Man/kvinna ...............…... 
 
Är kontexten presenterad?    Ja  Nej  Vet ej 
Etiskt resonemang?    Ja  Nej  Vet ej 
Urval  
- Relevant?     Ja  Nej  Vet ej 
- Strategiskt?     Ja  Nej  Vet ej  
Metod för 
- urvalsförfarande tydligt beskrivet?  Ja  Nej  Vet ej  
- datainsamling tydligt beskriven?  Ja  Nej  Vet ej  
- analys tydligt beskriven?   Ja  Nej  Vet ej  
Giltighet 
- Är resultatet logiskt, begripligt?  Ja  Nej  Vet ej  
- Råder datamättnad?   Ja  Nej  Vet ej  
- Råder analysmättnad?   Ja  Nej  Vet ej  
Kommunicerbarhet 
- Redovisas resultatet klart och tydligt?  Ja  Nej  Vet ej  
- Redovisas resultatet i förhållande 
till en teoretisk referensram?  Ja  Nej  Vet ej  
 
Genereras  teori?   Ja  Nej  Vet ej  
Huvudfynd 
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening  beskrivs? 
Är beskrivning/analys adekvat? 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 Sammanfattande bedömning av kvalitet 
  Bra              Medel                   Dålig  
Kommentar ………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
Granskare (sign)………………………… 
Granskningsschema hämtat från Willman, Stoltz och Bantesevani, 2006



 

  

 

Bilaga 2 

 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ 

metod 
 
Beskrivning av studien 
Forskningsmetod             RCT     CCT (ej randomiserad)     
                                         multicenter, antal center.............. 
                                         Kontrollgrupper/er 
Patientkarakteristika Antal ......................…….. 
                      Ålder ......................…….. 
                      Man/kvinna ...............…... 
 
Kriterier för exkludering   
Adekvata exklusioner  Ja   Nej 
Intervention                   
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................... 
Vad avsåg studien att studera? 
Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått  
....................................................................................................................................
................................................ 
 
Urvalsförfarandet beskrivet                Ja  Nej 
Representativt urval?             Ja  Nej 
Randomiseringsförfarande 
beskrivet?     Ja  Nej  Vet ej 
Likvärdiga grupper vid start?   Ja  Nej  Vet ej  
Analyserade i den grupp som de 
randomiserades till?   Ja  Nej  Vet ej  
Blindning av patienter?    Ja  Nej  Vet ej  
Blindning av vårdare?   Ja  Nej  Vet ej  
Blindning av forskare?    Ja  Nej  Vet ej  
 
Bortfall 
Bortfallsanalysen beskriven?  Ja  Nej   
Bortfallsstorleken beskriven?  Ja  Nej   
Adekvat statistisk metod?   Ja  Nej   
Etiskt resonemang? 
Är instrumenten valida?   Ja  Nej   
Är instrumenten reliabla   Ja  Nej   
Är resultatet generaliserbart  Ja  Nej   
Huvudfynd 
(hur stor var effekten?, hur stor beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, 
statistisk signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning) 



 

  

 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………… 
 Sammanfattande bedömning av kvalitet 
  Bra              Medel                   Dålig  
Kommentar 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………
……… 
Granskare (sign)………………………… 
Granskningsschema hämtat från Willman, Stoltz och Bantesevani, 2006 
 

 

 

 

 



 

  

 

    Bilaga 3 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning       
Sökning 
Datum 

Databas Huvud sökord Under sökord Begränsningar Antal 
sökträffar i 
databas 

Valda 
artiklar 

Motiv till exklusion av artiklar 

 
2007-11-2 

Science Direct breast reconstruction experience  85 3 82 motsvarade inte syftet. En av de tre 
artiklarna exkluderades sedan den inte 
fanns i fulltext och inte heller kunde 
beställas. En av de resterande två 
motsvarade inte syftet efter att läst 
den.  En artikel valdes till resultatet. 

 
2007-11-07 

Science Direct mastectomy need 1997-2007 75 2 73 artiklar motsvarade inte syftet. 
Två artiklar valdes till resultatet. 

 
2007-11-07 

Science Direct breast reconstruction And 
relationship 

 15 0 Ingen av de 15 artiklarna 
överensstämde med syftet. Det fanns 
två artiklar som vi redan valt.  

 
2007-11-08 

Science Direct mastectomy women and 
need 

1997-2007 57 1 56 artiklar motsvarade inte syftet. 
Artikeln som valdes handlade om 
partnerns upplevelser efter 
rekonstruktionen och inte om 
kvinnors upplevelser. Partnerns 
upplevelser är inte relevant för syftet. 
Därför exkluderades den. 

 
2007-11-13 
 
 
 

Science Direct breast reconstruction And 
satisfaction 

 49 7 42 artiklar motsvarade inte syftet Två 
av de sju exkluderades då de inte 
motsvarade syftet. En artikel 
exkluderades då den inte var inom 
tidsbegränsningen. Ytterligare två 
valdes bort då de inte godkändes av 
författarna efter kvalitetsgranskning. 
Två artiklar valdes till resultatet. 

 
2007-11-13 

Highwire Press breast reconstruction  And life 1997-2007 2 0 Ingen passade till syftet 



 

  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Sökning 
Datum 

 
 
 
Databas 
 

 
 
 
Huvud sökord 

 
 
 
Under sökord 

 
 
Begränsningar 

 
Antal 
sökträffar i 
databas 

 
Valda 
artiklar 

 
 
Motiv till exklusion av artiklar 

 
 
2007-11-15  

 
Psycarticles 

 
breastreconstruction 

   
13 

 
1 

 
12 artiklar motsvarade inte syftet. 
En artikel valdes till resultatet.  

 
2007-11-19 

Eric breast reconstruction  1997-2007 2 0 Ingen motsvarade syftet. 

 
2007-11-19 

Pubmed breast reconstruction  And quality of 
life 

1997-2007 
Free full text 

9 1 Åtta av artiklarna motsvarade inte 
syftet. Efter att ha läst artikeln som 
valts exkluderades den då den inte 
passade till syftet. 

 
2007-11-19 

 
Cancer litterature 
in pubmed 
 

 
breast reconstruction 
 
 
 

 
And quality of 
life 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
15 
 
 
 

 
 
 
 

 
Inget motsvarade syftet. 
 
 
 

2007-11-22 
 

Psycarticle breastreconstuction 
 
 

And quality of 
life 

 1 1 Artikeln var inte från Europa och 
därför exkluderades den. 

2007-11-28 
 

Highwire Press breastreconstruction  
 
 

And breast 
cancer 

 17 1 Artikeln var inte vetenskaplig. 

 
2007-11-29 

The Cochrane 
Library 

breastreconstruction 
 
 

  2 0 Artiklarna motsvarade inte syftet. 



 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
Sökning 
Datum 

 
 
 
Databas 
 

 
 
 
Huvud sökord 

 
 
 
Under sökord 

 
 
Begränsningar 

 
Antal 
sökträffar i 
databas 

 
Valda 
artiklar 

 
 
Motiv till exklusion av artiklar 

 
 2007-11-29 
 

Electronic Journal 
Library 
 

breastreconstruction   0 0  Sökningen gav inga träffar på 
artiklar.  
 

2007-11-29 Higwire Press Anywhere in text: 
breast 
reconstruction and 

Anywhere in 
text: social 
relation* and 
quality of life / 
Title only: 
quality of life 

1997- 2007 21 0 Ingen av artiklarna motsvarade 
syftet efter att respektive 
“abstract” lästs. 
 

2007-11-30 
 

Science Direct breast cancer And 
reconstruction 
body image 

 12 1 11 artiklar motsvarade inte syftet. 
En artikel användes till resultatet. 

2007-12-05 Science Direct breast 
reconstruction 

And quality of 
life 

 
 
 
 
 

25 4 
 
 
 

21 artiklar motsvarade inte syftet. 
Två av de fyra artiklarna var inte 
från Europa. Dessa exkluderades 
därför.  Två artiklar valdes till 
resultatet. 

2007-12-05 Science Direct breast 
reconstruction 

And emotion*  11 0 Ingen motsvarade syftet. 
Sökningen resulterade i artiklar 
som redan valts till resultatet.  



 

  

 

Bilaga 4 

Artikelöversikt     

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande av 
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Tønseth, 
K,A, 
Hokland, 
B,M, 
Tindholdt, 
T,T, 
Åbyholm, 
F,E & 
Stavem, K 
2007  
Norge 

Quality of life, 
patient 
satisfaction 
and cosmetic 
outcome after 
breast 
reconstruction 
using DIEP 
flap or 
expandable 
breast implant 

Syftet med 
studien är att 
jämföra 
psykisk hälsa, 
kosmetiska 
resultat av 
bröstet/brösten 
och 
socialfunktion 
efter två olika 
bröstrekonstru
ktionsmetoder 
med anledning 
av bröstcancer 
och 
mastektomi.   

Tvärsnittsstudie: med 
en grupp med 34 
kvinnor vilka 
genomgått kirurgi med 
vävnad från bukväggen 
och en grupp med 30 
kvinnor som genomgått 
rekonstruktion med 
expanderprotes.   
Frågeformulär mailades 
till deltagarna  
användes som 
datainsamlingsmetod. 
En påminnelse om 
studien gjordes 
Kvantitativstudie 
bortfallet redovisades. 

Deskriptiv analys: med 
medelvärde och 
standardavvikelser eller antal 
nummer med procent. T-test och 
chi2-test användes för att 
jämföra grupperna. Man-
Whitney U-test användes också i 
analysarbetet. Under arbetet 
tilllämpades en signifikansnivå 
på 5%.  

Den grupp som genomgått 
bröstrekonstruktion genom 
kirurgi med vävnad från 
bukväggen var på flera punkter 
från frågeformulären mer 
tillfredsställda än de som fått 
expanderprotes. Många av 
kvinnorna som fått 
expanderpotes hade valt den 
andra rekonstruktionsmetoden 
om de innan operationen fått 
veta de olika resultaten.  

Enligt 
kvalitetsbedömningsp
rotokollet i 
Evidensbaserad 
omvårdnad för 
kvantitativa studier är 
artikeln godkänd 
(Grad III) 60%. 

 
Z. Abu-Nab 
& E.A. 
Grunfeld 
2007 
England 
 
 

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

Syftet med 
studien är att 
utforska 
kvinnors 
attityd till 
postoperativa 
ärr.  

15 kvinnors valdes ut 
med medelåldern 50 år. 
Dessa hade genomgått 
bröstrekonstruktion.  
 
Kvalitativa intervjuer 
genomfördes av 
oberoende person. 
Frågorna var öppna och 
bandinspelade.  

Intervjuerna skrevs ner och 
relevanta enheter från texten 
identifierade teman och koder. 
Därefter grupperades dessa i 
kluster.  

Postoperativa ärr till följd av 
bröstrekonstruktionen var den 
huvudsakliga orsaken till att 
kvinnorna blev missnöjda med 
resultatet. Informationen som 
gavs postoperativt och 
förväntningarna på operationen 
var sammankopplat med hur 
kvinnorna upplevde resultatet.  

Enligt 
kvalitetsbedömningsp
rotokollet i 
Evidensbaserad 
omvårdnad för 
kvalitativa studier är 
artikeln godkänd 
(Grad II) 71%. 

 
 



 

  

 

 
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande av 
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Contant, 
C,M,E, van 
Wersch, 
A,M,E,A, 
Wiggers, T, 
Tjong Joe 
Wai, R & 
van Geel, 
A,N  
2000 
Nederländer
na 
 

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

Syftet med 
studien är att 
undersöka 
patienters 
motivation och 
tillfredsställels
e angående 
behandling 
och 
information 
vid direkt 
bröstrekonstru
ktion. 

 103 kvinnor  vilka 
genomgått direkt 
bröstrekonstruktion 
ombads svara på 
enkätfrågor.  

 Svaren undersöktes genom att 
studera frekvensen. Alla 
variabler som var av intresse för 
studien formerades till olika 
skalor. 

Inte mindre än 70 % av 
kvinnorna var tillfredsställda 
med den direkta 
bröstrekonstruktion. Detta hade 
ett starkt samband med behovet 
av information. 

Enligt 
kvalitetsbedömningsp
rotokollet i 
Evidensbaserad 
omvårdnad för 
kvantitativa studier är 
artikeln godkänd 
(grad III) 62%. 

Corrado, R, 
Figus, A, 
Lorettu, L & 
Sechi, G  
2007 
Italien 
 
 

Post-
mastectomy 
reconstruction: 
a comparative 
analysis on 
psychosocial 
and 
psychopatholo
gical outcomes 

Syftet med 
studien är att 
värdera den 
psykiska och 
psykosociala 
effekten efter 
bröstrekonstru
ktion som 
genomförts 
efter 
mastektomi. 

33 kvinnor som 
genomgått 
bröstrekonstruktion 
efter mastektomi, 33 
kvinnor som genomgått 
mastektomi utan 
bröstrekonstruktion 
samt 33 friska kvinnor 
inkluderades i studien.  
Semistrukturerade 
intervjuer och enkäter 
användes. Intervjuerna 
gjordes av en 
psykiatriker. Allt 
sammanställdes och 
analyserades. 
 

Statistisk analys av materialet. 
 

Det fanns mellan kvinnor som 
genomgått bröstrekonstruktion 
och friska kvinnor ett år efter 
operationen inga skillnader i 
sexuella relationer, livskvalitet 
och det sociala livet. När det 
gällde ängslan fanns ingen 
skillnad mellan de som 
genomgått mastektomi utan eller 
med rekonstruktion. De som 
genomgått bröstrekonstruktion 
kan få depression. 
 

Enligt 
kvalitetsbedömningsp
rotokollet i 
Evidensbaserad 
omvårdnad för 
kvantitativa studier är 
artikeln godkänd 
(grad III) 60%. 

 
 



 

  

 

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande av 
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Edström 
Elder, E, 
Brandberg, 
Y, 
Björklund, 
T, Rylander, 
R, 
Lagergren, 
J, Jurell, G, 
Wickman, 
M & 
Sandelin, K 
2005 
Sverige 

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

Syftet med 
studien är att 
förbättra 
välmående 
och 
livskvalitet 
för kvinnor 
som 
genomgått 
mastektomi 
pga 
bröstcancer.  

76 kvinnor som 
diagnostiserats med 
bröstcancer och genomgått 
mastektomi med direkt 
bröstrekonstruktion besvarade 
frågeformulär innan pre-
operativ och ett post-operativt 
1 år efter. Deras svar 
jämfördes med 920 kvinnor 
från befolkningen.  

Studien är en 
prospektivstudie. Statistisk 
analys användes med t-test 
för att jämföra resultaten 
mellan svaren från de 76 
kvinnorna och de 920 
kvinnor från befolkningen.  

Den estetiska tillfredsställdheten 
hos kvinnor som genomgått en 
bröstrekonstruktion är låg pga 
långa väntetider på 
bröstvårtsrekonstruktion i 
Sverige. 
 

Enligt 
kvalitetsbedömningsp
rotokollet i 
Evidensbaserad 
omvårdnad för 
kvantitativa studier är 
artikeln godkänd 
(grad III) 62%.  

Wehrens, 
K,M,E, 
Cuypers, 
W,J,S,S, 
Boeckx, 
W,D & van 
der Hulst, 
R,R,W,J  
2005 
Nederländer
na 

Psychological 
profile of 
woman 
seeking breast 
reconstruction 
and quality of 
life assessment 
after surgery 

Syftet med 
studien är att 
studera  
psykiska 
skillnader och 
likheter 
mellan 
kvinnor som 
har och inte 
har genomgått 
bröstrekonstr
uktion och se 
hur det 
påverkar 
livskvaliteten.  
 

 67 kvinnor som hade 
genomfört bröstrekonstruktion 
under en tioårs period valdes 
nio av dessa avled. 155 
kvinnor valdes ut till 
kontrollgrupp. Dessa hade 
genomgått mastektomi utan 
bröstrekonstruktion. 42 av 
dessa kvinnor gick bort på 
grund av bröstcancern. 113 
kvinnor var slutligen med i 
studien från den gruppen. 15 
av dessa valde att inte delta.   
Datainsamlingen genomfördes 
genom enkäter och intervjuer 
Bortfall redovisades noggrant.  
 

 Statistisk analys 
genomfördes av den 
insamlade datan. SPSS 
användes för att 
sammanställa datan. 
 

Det psykiska välmåendet var 
olika mellan kvinnor som 
genomgått bröstrekonstruktion 
och de som inte. Kvinnor som 
genomgått bröstrekonstruktion 
hade mer självsäkerhet, var mer 
sexuellt självsäkra och var mer 
utåtriktade. De var också mer 
socialt utåtriktade. När det gällde 
livskvalitet fanns ingen större 
skillnad mellan de som 
genomgått bröstrekonstruktion 
och de som inte.  
 

Enligt 
kvalitsbedömningspr
okollet i 
Evidensbaserad 
omvårdnad för 
kvantitativa studier är 
artikeln godkänd 
(grad III) 62%. 

 
 



 

  

 

 
 
 
 
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförand
e av 
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Caffo, O, 
Amichetti, 
A, Ferro, A, 
Lucenti, A, 
Valduga, E 
& 
Galligioni, 
A  
2003 
Italien 
 

Pain and quality 
of life after 
surgery for breast 
cancer 

Syftet med studien är 
att undersöka 
förekommande 
postoperativ smärta 
vilken ställs i relation 
till livskvalitet 
hos kvinnor som haft 
bröstcancer och 
behandlats med 
mastektomi. Därefter  
bröstbevarande 
kirurgi med strålning 
eller 
bröstrekonstruktion.    
  
 
 

Frågeformulär mailades ut 
till 757 patienter vilka alla 
blivit behandlade för 
bröstcancer. 
Frågeforlmulärern  
innefattade olika skalor 
rörande livskvalitet: 
psykiska, psykosociala, 
relationer och psykiskt 
självbestämmande , sexuell 
aktivitet, 
kroppsbildsuppfattning, 
information och beslut om 
vilken behandlingsmetod 
efter mastektomi, attityd till 
mastektomi, känsel, 
lymfödem och om smärta 

Retrospektiv 
studie. 
Statistisk 
analys 
användes där 
paratmetrar 
och icke-
paratmetrar. 
Fishers test 
och Chi-2 test 
användes.  

Det kvittar vilken behandling som 
används efter en mastektomi, 
smärtan är ändå den samma. Stress 
påverkar livskvaliteten på lång sikt.  

Enligt 
kvalitetsbedömningsp
rotokollet i 
Evidensbaserad 
omvårdnad för 
kvantitativa studier är 
artikeln godkänd 
(grad III) 62%. 

Nicholson, 
R,M, 
Leinster, S 
& Sassoon, 
E,M  
2007 
England 

A comparison of 
the cosmetic and 
psychological 
outcome of 
breast  
reconstruction, 
breast  
conserving 
surgery and 
mastectomy 
without 
reconstruction 

Syftet med studien är 
att jämföra 
kosmetiska och 
psykiska utfall efter 
bröstrekonstruktion, 
mastektomi & 
bröstbevarandekirurgi
. 

170 personer som genomgått 
bröstrekonstruktion valdes 
vilka ingick i en databas. 
100 personer från vardera 
resterande grupper 
(mastektomi och 
bröstbevarandekirurgi) 
valdes randomiserat.   

SPSS 
användes för 
att 
sammanställa 
resultatet.  
ANOVA och 
Pearsons 
analysmetoder 
användes.  

Det fanns ingen skillnad när det 
gällde det psykiska utfallet mellan 
de tre grupperna. Det fanns ingen 
skillnad beroende på vilken 
rekonstruktionsmetod som användes 
när det gällde det kosmetiska 
utfallet. Det kosmetiska resultatet 
efter bröstrekonstruktion blev högre 
än efter mastektomi och 
bröstbevarande kirurgi. De som 
genomgått bröstrekonstruktion hade 
bättre kroppsuppfattning, 

Enligt 
kvalitetsbedömningsp
rotokollet i 
Evidensbaserad 
omvårdnad för 
kvantitativa studier är 
artikeln godkänd 
(grad III) 62%. 



 

  

 

 
 
 
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande av 
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Isern, A,E, 
Tengrup, I, 
Loman, N, 
Olsson, H & 
Ringberg, A 
2007 
Sverige  

Aesthetic 
outcome, 
patient 
satisfaction, 
and health-
related quality 
of life in 
women at 
high risk 
undergoing 
prophylactic 
mastectomy 
and 
immediate 
breast 
reconstruction 

Syftet med var att 
undersöka kvinnors 
uppfattningar om 
kosmetiskt resultat, 
hälsorelaterad 
livskvalitet och 
belåtenhet efter 
förebyggande 
mastektomi med 
direkt 
bröstrekonstruktion. 

61 kvinnor tillfrågades om 
att delta i studien. 89% 
medverkade. En kontroll 
användes för jämföra 
resultatet. Kontrollgruppen 
bestod av 54 personer.  
 

Valida frågeformulär 
delades ut (SF-36). 
Data presenterades i 
procent, median och 
medelvärde. T-test 
och Fischer-test 
användes. 
Signifikansnivå på 
<0.05 användes.  

Efter en förebyggande 
mastektomi var kvinnor med 
direkt bröstrekonstruktion 
belåtna med det komsetiska 
resultatet. En låg nivå av oro och 
depression sågs hos kvinnor som 
genomgått direkt 
bröstrekonstruktion. I jämförelse 
med SF-36 norm fanns ingen 
skillnad gällande livskvalitet. 

Enligt 
kvalitetsbedömningsp
rotokollet i 
Evidensbaserad 
omvårdnad för 
kvantitativa studier är 
artikeln godkänd 
(grad III) 62%. 

 
 

 

 

 


