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Sammanfattning 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor och 

drabbar ca 9000 kvinnor i Sverige årligen. Det finns olika behandlingsformer där 

mastektomi är den vanligaste. En del kvinnor som genomgår mastektomi väljer att 

återskapa bröstet genom rekonstruktion medan en del avstår. Oavsett kvinnans val 

kan rådgivning och stöttning från sjuksköterskan vara en avgörande faktor 

beträffande kvinnans livskvalitet. Syfte: Syftet är att belysa kvinnors upplevelse av 

sin livskvalitet efter en bröstcancerdiagnos med en mastektomi som följd. Metod: 

Studien är en litteraturöversikt där författarna baserat sitt resultat på elva kvalitativa 

vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet talar för att kvinnor ofta upplever en 

sänkt livskvalitet efter att ha genomgått en mastektomi. Stödet från både familj, 

närstående samt vårdpersonal kan hjälpa kvinnan att finna en acceptans till 

situationen och återfå livskvalitet. Avsaknad av ett eller båda brösten efter en 

mastektomi kan skapa en osäkerhet hos kvinnan varpå anpassningar i vardagen görs 

för att dölja tomrummet på bröstkorgen. Vid intima situationer kan det uppstå en 

känsla av rädsla för att inte längre kunna tillfredsställa sin partner samt oro för mötet 

med ny partner. Kvinnor upplever en försämrad livskvalitet genom att inte längre 

uppnå de normer som samhället associerar till den kvinnliga kroppen. Diskussion: 

Metoden i denna litteraturöversikt har diskuterats utifrån de fyra kvalitetsbegreppen 

tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet samt överförbarhet. Författarna valde ut tre 

fynd som sedan diskuterades utifrån Katie Eriksons teori hälsokorset. Dessa 

kategorier visar att kvinnors livskvalitet kan påverkas negativt trots att cancern är 

botad.  
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Abstract 

Background: Breast cancer is the most common form of cancer in women and 

affects about 9,000 women in Sweden annually. There are various treatments where 

mastectomy is the most common. Some who undergo mastectomy women choose 

to regenerate the breast through reconstruction while some give up. Regardless of 

the woman's choice, counseling and support from the nurse can be a crucial factor 

concerning the woman's quality of life. Aim: The aim is to shed light on women's 

experience of their quality of life after a breast cancer diagnosis with a mastectomy 

as a result. Method: The study is a literature review where the authors based their 

results on eleven qualitative scientific articles. Results: The results suggest that 

women often experience a reduced quality of life after undergoing a mastectomy. 

The support from both family, relatives and care staff can help the woman find 

acceptance of the situation and regain quality of life. The absence of one or both 

breasts after a mastectomy can create insecurity in the woman, after which 

adjustments are made in everyday life to hide the void on the chest. In intimate 

situations, there may be a feeling of fear of no longer being able to satisfy their 

partner and anxiety about meeting a new partner. Women experience a deteriorating 

quality of life by no longer achieving the norms that society associates with the 

female body. Discussion: The method in this literature review has been discussed 

on the basis of the four quality concepts reliability, verifiability, reliability and 

transferability. The authors selected three findings which were then discussed based 

on Katie Erikson's theory of the health cross. These categories show that women's 

quality of life can be negatively affected even though the cancer has been cured. 
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Inledning 
I Sverige är bröstcancer den vanligaste cancerdiagnosen kvinnor diagnostiseras med 

(Socialstyrelsen, 2019). Som en del i behandlingen genomgår en stor andel kvinnor 

mastektomi, en operation där delar av eller hela bröstet avlägsnas. Detta ingrepp påverkar 

kvinnan både psykiskt och fysisk. Sjuksköterskor kan ha en viktig roll för att upprätthålla 

en god livskvalitet för kvinnorna (Bröstcancerförbundet U.Å).  

Bakgrund 

När en person drabbas av sjukdom kan livskvaliteten påverkas. Det är viktigt att varje 

persons upplevelse av livskvalitet måste tydliggöras för att kunna stötta personen för att 

uppnå en god livskvalitet. Cancer är en sjukdom som kan förändra vardagen för både den 

som drabbas och anhöriga. Känslor som uppkommer i samband med sjukdomen kan vara 

negativt för kvinnors livskvalitet (Coward & Kahn, 2005). 

Varje år rapporteras runt 60 000 fall av cancer till Socialstyrelsens cancerregister 

(Socialstyrelsen, 2018). Kroppens celler finns till för att på olika sätt bygga upp och 

reparera kroppen genom celldelning. När en cell blir gammal dör den och en ny cell tar 

över arbetet. Cancer uppstår genom att en gammal cell i stället fortsätter att dela sig 

ohämmat vilket i sinom tid skapar en tumör. En benign tumör innebär att den inte kan 

växa över till andra vävnader eller metastasera sig vilket en malign tumör kan göra 

(Cancerfonden, UÅ).  

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor och står för cirka 15 % av all 

cancer i Sverige (Socialstyrelsen, 2019). Bröstcancer är ett samlingsnamn och kan delas 

in i ductal och lobulär cancer. Ductal cancer innebär att det uppstått cancerceller i bröstets 

mjölkgångar och lobulär cancer innebär att cancerceller uppstått i mjölkkörtlarna. Genom 

att undersöka sina bröst regelbundet så kan bröstcancer upptäckas i ett tidigt stadie. 

Symtom på bröstcancer kan vara knöl i armhålan, rodnad på bröstet, indragningar i huden 

och blödande eller vätskande bröstvårta (Socialstyrelsen, 2018). Som en del i 

behandlingen av bröstcancer genomgår en stor del kvinnor mastektomi, en operation där 

tumören avlägsnas genom kirurgi. Enligt Socialstyrelsen (U.Å) genomgår ca 90 % av 
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kvinnorna som fått en bröstcancerdiagnos en mastektomi (U.Å). Påverkan av bröstens 

utseende varierar beroende på om en total mastektomi eller partiell mastektomi utförts 

(Bäcklund, Sandberg & Åhsberg, 2019). Inför kirurgisk behandling genomgår kvinnan 

olika undersökningar för att säkerställa tumörens egenskaper, storlek samt eventuell 

spridning (Socialstyrelsen, 2014). Enligt Campbell-Enns (2016) skapar förlusten av ett 

eller båda brösten en känsla av att kvinnan inte känner sig hel och kan leda till en minskad 

acceptans till sin kropp. Efter att ha genomgått en mastektomi ska kvinnor få information 

om de olika möjligheterna som finns för bröstrekonstruktion. Att erbjuda kvinnor 

rekonstruktion av bröstet är ett sätt att återskapa det som kvinnan hade före cancern och 

känslan av välbefinnande kan öka (Campbell-Enns 2016). Bröstrekonstruktion är ett 

kirurgiskt ingrepp som innebär att kvinnans bröst på något sätt återformas. Vilken typ av 

ingrepp som är genomförbar beror på den aktuella strålbehandlingen och/eller den 

medicinsk behandlingen. Bröstrekonstruktion kan utföras vid tidpunkten för 

mastektomin, en så kallad direktrekonstruktion. Återskapandet av bröst kan även utföras 

i ett senare skede, det förutsätter dock att det finns en planering innan den primära 

operationen äger rum. Det nya bröstet kan rekonstrueras med kroppsegen vävnad eller ett 

implantat. Vid en planerad operation i ett senare skede får kvinnan möjlighet att testa ut 

en mjuk protes innan hemgång och när sårläkningen är klar får kvinnan testa ut en 

permanent bröstprotes (Järhult et al., 2019). Som en del i återskapandet av bröstet finns 

möjligheten att efterbilda vårtgårdens mörkare färger med hjälp av tatuering, vilket kan 

leda till en förbättrad livskvalitet (Järhult et al., 2019). 

Livskvalitet ett begrepp som inte har en självklar definition. Människors lycka, välstånd, 

känsla av sammanhang och frihet påverkar livskvaliteten. Varje individ har olika 

preferenser av vad som skapar en god livskvalitet och det påverkas av den fysiska och 

psykiska hälsan, sociala relationer samt personliga upplevelser (Statens offentliga 

utredningar, 2015, Nordenfelt, 2004). En person har vanligtvis olika behov som behöver 

uppfyllas för att personen ska kunna uppleva livskvalitet. Maslows behovstrappa delas in 

i fem steg. Steg ett innefattar det fysiologiska, steg två trygghet, steg tre gemenskap, steg 

fyra självkänsla och slutligen steg fem självförverkligande (se bilaga 3). Han menar att 

om personen ska kunna gå vidare till nästa steg måste hen känna sig tillfreds på det 

föregående steget. När en person drabbas av ohälsa kan de lägre trappstegen skapa samma 

känsla av välbefinnande som ett högre trappsteg hade skapat i personens habitualtillstånd 

(Birkler 2007). Enligt Nordenfelt (2004) påverkar de miljöer människor lever i 
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möjligheterna till en god livskvalitet (Nordenfelt, 2004). Detta betonar vikten av att 

sjuksköterskan har kunskap att vårda personer utifrån ett personcentrerat synsätt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017).  

Enligt svensk sjuksköterskeförening (2017) är en del av sjuksköterskans 

kärnkompetenser att arbeta för att främja, bevara, återställa hälsa samt lindra lidande. 

Detta ska ske utifrån en personcentrerad omvårdnad för att patienten ska uppleva en god 

vård som utgår från patientens individuella förutsättningar (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). För att uppnå en personcentrerad omvårdnad krävs en ”jag-

du” relation vilket innebär att sjuksköterskan ser personen bakom sjukdomen (Sandman 

& Kjellström 2013). När en person lider av ohälsa kan sjuksköterskans roll bli viktig för 

hur personen kommer att uppleva sin livskvalitet (Birkler, 2007). Enligt Socialstyrelsen 

(2019) erbjuds varje kvinna som en del i behandlingen av bröstcancer en 

kontaktsjuksköterska. Sjuksköterskans uppgift är att fungera som ett stöd för kvinnan 

inför, under och efter behandlingen. Sjuksköterskans roll kan ha betydelse för patientens 

upplevelse samt för att hjälpa henne att uppnå bästa möjliga behandlingsresultat. 

Patienten ska ha möjlighet att få hjälp med insatser så som psykosocialt stöd under hela 

behandlingstiden (Socialstyrelsen, 2019). Behovet av psykosocialt stöd varieras då den 

upplevda hälsan ter sig olika för varje drabbad kvinna. En kvinna kan känna stor rädsla 

inför förloppet medan en del finner en ro i livssituationen (de Sousa Barros et al., 2018). 

En del kvinnor upplever att de är en del av ett standardförlopp och att sjukvården är 

inriktade på ett medicinskt resultat. Avsaknad av personcentrerad omvårdnad kan skapa 

en känsla av ensamhet (Jakobsen et al. 2018). Eriksson (2014) menar att människor måste 

ses utifrån en helhetsbild där både fysisk och psykiskt mående påverkar upplevelsen av 

hälsa. Hälsokorset (se bilaga 2) visar att människors upplevelse av sjukdom och hälsa är 

individuell och personens tillvaro kan påverkas i varierande grad trots liknande 

utgångsläge (Eriksson, 2014). Sjuksköterskans förståelse för kvinnan ska vara så stor att 

sjuksköterskan kan bemöta det stöd hon har behov av (Jakobsen et al. 2018). 

Syfte 
Syftet med studien är att belysa kvinnors upplevelse av livskvalitet efter en 

bröstcancerdiagnos med genomförd mastektomi som följd.  
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Metod 

Design 

Arbetet är en litteraturöversikt med kvalitativ design. En litteraturöversikt ger en 

överblick av aktuell forskning inom valt område utan att ny forskning egentligen 

genomförs (Rosén, 2017). Kvalitativ design innebär att fokus är riktat mot att fokusera 

på personers upplevelser av ett fenomen (Marshall & Rossman, 2016 Ref. I Henricson & 

Billhult, 2017). 

Inledande sökning 

Inledningsvis gjordes en första övergripande sökning inom det valda ämnet. Detta 

gjordes för att skapa en bild av vilket utbud av artiklar som finns i databaserna Cinahl 

complete och Pubmed. När översikten visade tillräckligt stort resultat gjordes en 

komplett sökning.   

Sökvägar och urval 

Genom att söka efter vetenskapliga artiklar i databaserna Cinahl Complete och PubMed 

har relevanta artiklar för studiens syfte valts ut. Enligt Östlundh (2017) är innehållet i 

databaserna vetenskapliga artiklar inom hälso- och sjukvård. PubMed har både 

omvårdnadsrelaterade och medicinska artiklar, dock är huvudinriktningen medicinsk. 

Cinahl complete inriktar sig på omvårdnad (Östlundh 2017). Svensk MeSH har använts 

för att söka fram relevanta ämnes- och fritextord. Ämnesord används för att söka artiklar 

som handlar om valt ämne. Alla artiklar inom ett visst ämne får en tagg motsvarande dess 

innehåll. Ämnesord innefattar ett ord samt dess synonymer. Vid sökning på ett specifikt 

ord kommer alla artiklar upp som innehåller det ordet, även om författaren har använt 

synonymer eller andra böjningsformer (Östlundh, 2017). Ämnesorden som valdes var 

livskvalitet, kvinnor, bröstcancer, mastektomi och kvalitativa studier. Dessa har sedan 

översatts till de engelska orden quality of life, women, breast neoplasms, mastectomy och 

qualitative studies. För att begränsa artiklarna till intresseområdet gjordes en sökning med 

ämnesord. Detta görs för att öka möjligheten att finna relevant fakta baserat på 

ämnesorden (Östlundh, 2017. Polit & Beck, 2012). Sökningen kompletterades sedan med 

fritextord, en del av dessa trunkerades för att olika ändelser på ordet skulle komma med 

i sökningen. Mellan varje fritextord användes den booleska termen OR för att nå alla eller 

delar av sökorden. Vid fritextsökning med mer än två ord binds dessa ihop genom att göra 
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en frassökning, exempel ”qualitative studies”. Detta kan även kompletteras med 

trunkering. Sökningen i databasen delades upp i fem block, vilka var upplevelse, kvinna, 

bröstcancer, mastektomi och kvalitativ studie. Genom att markera de fem blocken och 

söka med AND, som är en boolsk term, fick vi resultat som omfattar alla fem blocken. 

Till sist gjordes begränsningarna peer-reviewed, forskningsartikel, engelskspråkig samt 

publicerings år 2017 – 2022. Begränsningarna görs för att selektera bort artiklar som inte 

var relevanta för studien (Östlundh, 2020). För fullständiga sökvägar se bilaga 1. Enligt 

Friberg (2017) kan ett helhetsperspektiv skapas genom att inta ett s.k. 

helikopterperspektiv (Friberg, 2017). Det innebär att abstract på 315 artiklar lästes med 

avstånd från studenternas förförståelse. Därefter valdes 22 artiklar ut vilka lästes i fulltext. 

Utifrån det har 11 artiklar som svarade på syftet valts ut och använts i studien. 

Inklusionskriterier som användes var att upplevelsen är från kvinnor som fått diagnosen 

bröstcancer och genomfört mastektomi som behandling. Exklusionskriterier är patienter 

som har diagnostiseras med cancer i andra delar av kroppen än enbart brösten. 

Inklusionskriterier innebär kriterier som måste uppfyllas för att artikeln ska användas i 

studien. Exklusionskriterier är kriterier som en person inte får uppfylla för att deltaga i 

studien även då personen först inkluderats (Polit & Beck, 2012). 

Granskning och analys 

Granskning innebär att texternas kvalitet bedöms. Studien ska ha svarat på det syfte som 

den avsågs att göra och relevant är om studien har skapat en större förståelse för 

fenomenet (Friberg, 2017). För att granskningen ska ske strukturerat har HKRs 

granskningsmall för kvalitativa studier använts (2016).  

Analysen av texterna har utförts enligt Fribergs (2017) femstegsmodell för analys av 

vetenskapliga texter. Steg ett innefattar att studenten bildar en uppfattning om vad 

artikelns innehåll handlar om där fokus riktas mot resultatet i artikeln. I steg två riktas 

fokus mot centrala delar av resultatet vilka i steg tre sammanfattas för att förenkla 

analysen. Steg fyra innebär att resultatet av tidigare steg jämförs och sätts i relation till 

andra artiklar. I sista steget, steg fem, sammanfattar studenten och formulerar det resultat 

som analysen givit (Friberg, 2017). I analysen inkluderades upplevelsen hos alla kvinnor, 

utan någon angiven tidsram i förhållande till mastektomin. I artiklar som innehåll mäns 

upplevelser selekterades dessa bort då de ej är relevanta för studien.  
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Författarna läste enskilt utvalda artiklar i sin helhet och sammanfattade sin tolkning av 

resultatet. Därefter presenterade studenterna sin tolkning för varandra och utifrån det 

sammanställdes resultatet i tillfälliga kategorier vilka i ett senare skede kategoriserades 

om. Författarna valde att kalla det för kategoriträd. Enligt Danielson (2017) innebär detta 

att en huvudkategori skapas utifrån de mest relevanta fynden. Under huvudkategorierna 

skapades i sin tur subkategorier för att fånga upp mindre fynd som relaterar till syftet 

(Danielson, 2017). Detta gör att författarna får en helhetsbild av de likheter och skillnader 

som framkommit av resultaten. Utifrån tolkningen sammanfogades en eller flera tidigare 

kategorier vilka presenteras i resultatet. Genom att presentera analysen på detta sätt kan 

det underlätta för läsaren av examensarbetet (Friberg, 2017).  

Etiska överväganden 

All granskning har i möjligaste mån skett oberoende av författarnas egen förförståelse, 

vilket är etiskt korrekt även om resultatet inte stämmer överens med denna. Genom att 

utföra forskningsetik inför och löpande under arbetets gång säkerställs det etiska synsättet 

(Sandman & Kjellström, 2017). För att studien ska vara trovärdig menar Birkler (2012) 

att insamlad data inte får bearbetas till ett fördelaktigt resultat för studien. Det vore etiskt 

fel och kan ge en felaktig syn av resultatet (Vetenskapsrådet 2017 & Birkler 2012). För 

att kontrollera att artiklarnas innehåll svarar på litteraturstudiens syfte och att innehållet 

inte tolkats till författarnas fördel har författarna gjort artikelöversikter enskilt för att 

sedan sammanfoga dessa. Artikelöversikter används för att säkra litteraturöversiktens 

kvalitet samt för att författarna ska kunna urskilja om artiklarna svarar på syftet (Friberg, 

2017). Genom att granska artiklarnas innehåll med hänsyn till deltagarnas autonomi och 

de mänskliga rättigheterna har författarna säkerställt att deltagarnas medverkan till 

artiklarna är korrekt genomförd ur ett etiskt synsätt (Sandman & Kjellström, 2017).  

Förförståelse 

Vår förförståelse är att kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer och genomgått en 

mastektomi upplever en sänkt livskvalitet efter ingreppet. Vi tror att sjuksköterskor har 

ett behov av att utveckla sin kunskap och förståelse inom ämnet för att kunna utföra 

personcentrerad omvårdnad. Vi har både som barn och vuxna haft personer i vår 

omgivning som varit drabbade av bröstcancer och genomfört mastektomi. I dessa fall har 

det pratats i hemlighet om det och fokus har legat på att bli frisk ur ett biomedicinskt 
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synsätt. Kvinnans känslor kring förlorandet av en kroppsdel har aldrig varit aktuellt att 

diskutera. I ett av fallen har en av kvinnorna anklagats för att vara fåfäng när hon lyfte 

frågan om rekonstruktion.  

Resultat 

Resultatet baseras på resultatet från 11 kvalitativa artiklar som valts ut från databaserna 

Cinahl complete, Pubmed samt vid manuell sökning. Artiklarna kommer från länderna 

Indien (1), Taiwan (1), Norge (1), Tyskland (1), Brasilien (1), USA (1), Nigeria (1), 

Pakistan (1), Frankrike (1), Irland (1) och Kanada (1). Resultatet redovisar endast de delar 

av artiklarna som svarade på litteraturstudiens syfte. Efter analysprocessen valdes de ord 

om upplevelse som svarade på litteraturstudiens syfte, vilka belyses i figur 1.  
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Därefter kategoriseras orden in i fyra olika huvudkategorier: Proteser och rekonstruktion, 

Förändrad självbild, Sexuella upplevelser och Socialt stöd – betydelsen för livskvalitet. 

(figur 2). Dessa speglar en del av de områden som kan påverka en viktig del av kvinnans 

livskvalitet. 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proteser och rekonstruktion. 

Sociala sammanhang kan skapa en känsla av oro för att andra människor ska upptäcka 

den förändring som mastektomin orsakat. Användande av proteser utgör en trygghet 

genom att osynliggöra den asymmetriska formen på bröstkorgen samt i sammanhang där 

förlusten av bröstet kan framkomma genom kroppskontakt. Rekonstruktionen skapar en 

känsla av att kamouflera ärr som uppstått efter ingreppet och att inte bli påmind om 

cancern (Chang et al., 2019, Jetha et al., 2017 & Lamore et al., 2019). Proteser kan skapa 

en känsla av välbefinnande, en ökad livskvalitet samt upplevelse av kvinnlighet, dock är 

valet av protes avgörande för upplevelsen av trygghet (Jetha et al., 2017). Genom att 

använda bröstprotes och göra anpassningar i kläder kan kvinnor dölja det som fysiskt 

visar att de genomgått en mastektomi. Kvar blir dock känslan av en förlust som kan 

grunda sig både i känslor om sitt utseende och avskalat socialt umgänge relaterat till 

förlust av ett eller båda brösten (Barthakur et al., 2017 & Carr et al., 2019). Det kan kännas 

genant att ta upp frågan om protes eller rekonstruktion med sjukvårdspersonal vilket kan 
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skapa begränsningar. Genom att säkerställa att alla kvinnor som genomgått en 

mastektomi får tillgång till rätt stöd och relevant information om protes och 

rekonstruktion kan känslan av ångest över att själv behöva lyfta frågan minskas (Jetha et 

al., 2017).  Kvinnor upplever tacksamhet över att kunna använda protes i väntan på 

rekonstruktion (Wiedemann & Schnepp, 2017). Rekonstruktion kan återskapa en känsla 

av kvinnlighet och öka upplevelsen av attraktivitet. Känslan av att inte längre sticka ut 

från mängden och få känslan av normalitet utifrån samhällets normer är flertalet kvinnors 

önskan (Olasehinde et al., 2019). Att avböja rekonstruktion kan bero på att upplevd rädsla 

då materialet inte tillhör kroppen från början och att det kan bidra till hälsoproblem senare 

i livet (Menon & O'Mahony, 2019). 

“No, I do not like it. I know the artificial breast may cause another 

health problem that doctors may not be able to handle” 

(Olasehinde et al., 2019, s. 3) 

Kulturella aspekter kan påverka inställningen till rekonstruktion där det är vanligare att 

välja bort återskapandet av ett bröst i kulturer där åtsittande kläder inte används. Kvinnor 

från dessa kulturer kan känna genans och skuld över att tala om sexuella situationer 

(Barthakur et al., 2017). Generellt kan kvinnors livskvalitet förbättras efter en genomförd 

mastektomi (Wiedemann & Schnepp, 2017).  

Förändrad självbild 

Rädsla är en känsla som kan påverka livskvaliteten negativt och kan infinna sig inför 

operation samt i efterförloppet relaterat till stigmatiseringen och ovissheten om återfall 

(Olasehinde et al., 2019). När ett bröst avlägsnas kan kvinnors upplevelse av sin kropp 

påverkas då det naturliga är att ha två bröst, vilket innebär att kvinnan efter en mastektomi 

inte längre faller under samhällets normer (Barthakur et al., 2017). Resultatet av ingreppet 

kan leda till bristande självförtroende hos kvinnor och en upplevelse av att inte längre 

uppnå de kroppsideal som samhället associerar till kvinnan, vilket kan leda till minskad 

livskvalitet (Lamore et al., 2019 & Jetha et al., 2017). Förlorandet av ett eller båda brösten 

kan skapa svårigheter att bilda en acceptans till sin kropp. Upplevelsen av att inte vara 

hel kan orsaka en negativ självbild som påverkar kvinnan både psykiskt och fysiskt 

(Barthakur et al., 2017). Synen av operationsärret i sin spegelbild kan vara en bidragande 
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faktor till sänkt livskvalitet (Barthakur et al., 2017., Menon & O'Mahony, 2019 & Jetha 

et al., 2017).  

“When I look at it in the shower it would make me sad looking at my 

breasts…” (Menon & O'Mahony, 2019, s.6) 

Anpassningar som görs för att falla under samhällets normer är tidskrävande och kan vid 

låg självkänsla medföra till att kvinnor avböjer från aktiviteter som hon sett fram emot. 

Detta kan leda till begränsningar som inte tidigare funnits vilket kan påverka 

livskvaliteten (Jakobsen et al., 2017).  

Sexuella upplevelser 

Brösten har en betydande roll för många kvinnor i sexuella kontexter. Vårtgården kan 

vara en sensuell yta och en bidragande faktor vid sexuell njutning (Schmidt et al., 2017 

& Lamore et al., 2019). Ett ökat välbefinnande kan skapas genom att bevara vårtgården 

vid kirurgi då känslan av kvinnlighet bevaras (Lamore et al., 2019). Kvinnor som 

insjuknat i bröstcancer och genomfört mastektomi kan få minskad sexlust och upplever 

det svårt att prata om sina sexuella problem (Olasehinde et al., 2019). Sorg och osäkerhet 

kan skapas till följd av behandlingen (Batista et al., 2017). Det kan även förekomma 

sexuella svårigheter som att bli upphetsad samt ett minskat intresse för intima situationer, 

som i sin tur kan skapa sänkt livskvalitet för kvinnan. Svårigheter kan grunda sig i en 

upplevelse av att inte kunnat tillfredsställa sin partner och skadat ett självförtroende 

(Barthakur et al., 2017, Menon & O'Mahony, 2019 & Lamore et al., 2019). Ett gott stöd 

från sin partner har en betydande roll för positiva sexuella upplevelser. Kvinnors förmåga 

att acceptera sin nya kroppsbild ökar vid tidig acceptans från partner (Jetha et al., 2017 & 

Lamore et al., 2019). Kvinnor tillsammans med sin partner kan under behandlingstiden 

samt i efterförloppet uppleva en mer intim relation till varandra som upplevs betydelsefull 

vid motgångar (Lamore et al., 2019). 

 

“My husband said very early on, it doesn't bother me what you look 

like as long as you are here and I took him at face value, and that has 

been the case, so that made it much easier” 

(Menon & O'Mahony, 2019, s. 7) 
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Valet av kläder kan vara en bidragande faktor till att känna sig attraktiv. Efter ingreppet 

kan det upplevas skamfyllt att bära plagg där brösten är framträdande. Kvinnor kan 

uppleva det mindre skamfyllt att bära kläder som döljer det tomrummet som mastektomin 

skapat. Detta kan bidra till ett bättre självförtroende och en ökad livskvalitet (Barthakur 

et al., 2017 & Menon & O'Mahony, 2019).  

Socialt stöd - betydelsen för livskvalitet 

Det finns behov av stöd för kvinnor som diagnostiseras med bröstcancer som fortlöper 

från diagnostillfället, tidpunkten vid mastektomin till hantering av känslor i situationer 

som uppkommer i efterförloppet (Jakobsen et al., 2017 & Carr et al., 2019). Kvinnor som 

lever utan partner upplever att behovet av stöd från närstående är betydelsefullt för 

livskvalitén. Stöd från kollegor ger också en upplevelse av trygghet, dock ersätter det inte 

den kraft som stödet från en familjemedlem skapar (Ginter & Braun., 2019 & Jetha et al., 

2017). I en del sammanhang upplever kvinnor att de blir bortprioriterade i sociala 

sammanhang till följd av bröstcancer och mastektomi. I andra kontexter finns upplevelsen 

av att deras insatser värderas utifrån sjukdomens påverkan. Kvinnor upplever att det är 

accepterat att andra människor för en diskussion om deras kropp efter behandling (Ginter 

& Braun, 2019). Ett betydelsefullt stöd från kvinnors medmänniskor kan vara avgörande 

för upplevelsen av livskvalitet (Carr et al., 2019).  

“My boobs are no one’s business.” (Ginter & Braun, 2019, s. 11)  

Diskussion 

Metoddiskussion 

En välskriven metoddiskussion visar och försäkrar att kvaliteten har säkerställts i 

examensarbetet. Det är viktigt att författarna kan ha ett kritiskt förhållningssätt till sitt 

arbete samt att kunna diskutera både styrkor och svagheter. Kvalitativa studier kan med 

fördel diskuteras utifrån trovädighetsbegreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet 

samt överförbarhet (Henricson, 2017). 

Tillförlitligheten kan ses som ett bedömningsinstrument för att säkerställa studiens 

tillvägagångssätt har skett på ett accepterat vis samt att studien svarar på syftet. För att 

fånga personers upplevelser av ett fenomen menar Polit & Beck (2012) att en 
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intervjustudie är lämpligt tillvägagångssätt (Polit & Beck, 2012). Då författarna har 

begränsat med tid för uppsatsarbetet har högskolan valt att en litteraturöversikt ska 

genomföras. En sammanställning av kvalitativa artiklar har utgjort studiens resultat vilket 

Polit & Beck (2012) menar ger en trovärdig bild om studiens syfte är att fånga deltagarnas 

upplevelser inom ämnet (Polit & Beck 2012). Detta är något som stärker tillförlitligheten 

eftersom studien har använt sig av en lämplig datainsamlingsmetod för att svara på 

studiens syfte (Shenton,2004). Genom att använda olika databaser stärks tillförlitligheten 

då detta skapar ett mer träffsäkert sökresultat (Henricson, 2017). I denna litteraturöversikt 

användes artiklar hämtade från sökningar i Pubmed, Cinahl complete samt genom 

manuella sökningar. Användning av manuella sökningar stärker tillförlitligheten då fler 

artiklar som beskrev upplevelsen av av bröstcancer och mastektomi hittades. Artikeln 

som framkom i manuell sökning saknar keywords vilket kan förklara varför artikeln inte 

framkommit i sökresultatet från databaserna. Författarna är medvetna om att om 

sökningar efter artiklar skett i fler databaser hade ytterligare artiklar eventuellt inkluderats 

och påverkat studiens resultat. När sökningar i databaserna innehåller ett stort antal 

fritextord finns en risk för att sökresultatet innehåller artiklar som inte är relevanta för 

studiens syfte vilket kan sänka tillförlitligheten (Kristensson, 2014). Genom att ta hjälp 

av HKRs sökverkstad skapade författarna en mer precis sökning. Även då författarna 

valde att behålla ett relativt stort antal fritextord bör detta inte sänka tillförlitligheten då 

sökresultatet svarade på studiens syfte. För att skapa rubriker som baseras på upplevelser 

har författarna använt sig av ett kategoriträd där orden om deltagarnas upplevelser om 

deras bröstcancer och mastektomi samlades. Dessa ord var till stöd vid utformningen av 

kategoriernas titel. Citaten som författarna valde att använda placerades under den 

kategorin som svarade på kategoribenämningen. Genom att använda citat visar författarna 

att forskarna har gått in på ett djupare plan i intervjuerna, vilket stärker tillförlitligheten 

(Polit & Beck, 2012). Begränsning till engelskspråkiga artiklar kan innebära en sänkt 

tillförlitlighet då engelska inte är författarnas modersmål. Det innebär att en översättning 

samt tolkning av artiklarna har skett. Rekommendation inför framtida litteraturöversikter 

är att författarna med fördel kan ta hjälp av utomstående för att stämma av att deras 

tolkningar av texterna är likvärdiga. Kristensson (2014) menar att ett resultat som baseras 

på artiklar från olika länder kan stärka tillförlitligheten då ett varierat urval tillämpats 

(Kristensson, 2014). Denna litteraturöversikt innehåller artiklar från elva olika länder.   
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Verifierbarhet innebär i vilken utsträckning resultatet från litteraturstudiens kan bli 

liknande om någon återskapar författarnas sökning. En välbeskriven analysprocess har 

presenterats vilket Shenton (2004) menar stärker verifierbarheten i litteraturstudien 

(Shenton, 2004). Litteraturstudien har även tydligt beskrivna sökschema som gör det 

möjligt för läsaren att återskapa sökningen. Båda dessa delar stärker verifierbarheten. 

Författarna har valt att lägga begränsningarna vid sökningen i databaserna i sista 

sökblocket. Om begränsningarna läggs in i tidigare sökblock kan detta göra att författarna 

går miste om relevanta artiklar (Polit & Beck, 2012).  

Pålitlighet innebär att granska hur resultatet har tagits fram och om författarnas intresse, 

förförståelse och fördomar har påverkat resultatet. Förförståelsen skrevs ner tidigt i 

processen vilket kan stärka pålitligheten. Författarnas förförståelse blir dock till stor del 

bekräftad i resultatet vilket istället kan sänka pålitligheten i litteraturstudien (Polit & Beck 

2012). Analysprocessen har skett av båda författarna vilket anses vara en styrka då de 

under arbetet haft möjlighet att diskutera de fynd som de funnit i artiklarna (Polit & Beck, 

2012). Pålitligheten stärks genom att författarna deltagit vid grupphandledning där både 

handledare, examinator samt andra studenter deltagit i granskningen av litteraturstudien 

(Henricson, 2017). Författarna har tagit åt sig av kritiken och diskuterat om och hur det 

kunde användas i arbetet. Det är vanligt att kvinnor som genomgår mastektomi till följd 

av bröstcancer även genomgår adjuvant behandling. Författarna har enbart valt ut resultat 

där behandlingen innefattar mastektomi, dock kan det vara svårt för kvinnor som har 

kombinerad behandling att särskilja vilka upplevelser som påverkas av de olika 

behandlingarna. Vilket kan sänka pålitligheten. 

Överförbarhet innebär i vilken omfattning det går att tillämpa studiens resultat i andra 

kontexter. Författarna valde att inte använda några begränsningar geografiskt vilket 

stärker överförbarheten. Studier från Indien (1), Taiwan (1), Norge (1), Tyskland (1), 

Brasilien (1), USA (1), Nigeria (1), Pakistan (1), Frankrike (1), Irland (1) och Kanada (1) 

har använts. Detta gör att resultatet har ett globalt perspektiv. Då både kulturella aspekter 

och sjukvård kan skilja sig från de olika länderna kan det sänka överförbarheten (Polit & 

Beck, 2012). Då ett antal artiklar är från europeiska länder anser författarna att hela eller 

delar av litteraturstudiens resultat är applicerbart i svenska kontexter. I denna 

litteraturstudie var exklusionskriterier kvinnor som diagnostiserats med cancer i andra 

delar av kroppen än brösten. Metastaser är vanligt förekommande vid denna diagnos 
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(Bröstcancerförbundet, 2022). Det innebär att författarna eventuellt fått ett annorlunda 

resultat om dessa kvinnors upplevelse inkluderats i studien. För framtida 

litteraturöversikter rekommenderar författarna att inkludera dessa kvinnor och ändra 

eventuella exklusionskriterier till kvinnor med kognitiv svikt. Författarna valde att 

använda årsbegränsningar till de senaste fem åren då författarna trodde att kroppsidealet 

har förändrats de senaste åren från studiens start. När författarna gjorde en sökning utan 

årsbegräsningarna visade sig att resultatet visar samma. Eventuellt kan författarnas val av 

år sänka överförbarheten. Rekommendation till framtida litteraturöversikter är att öka 

årsintervallet för att fånga fler kvinnors upplevelse. Abstraktionsnivån i denna 

litteraturöversikt har enligt författarna en medelhög grad eftersom resultatet kan överföras 

till liknande kontexter och urval. 

Resultatdiskussion 

Författarnas syfte med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelser av sin 

livskvalitet efter bröstcancer och en genomförd mastektomi. Vid diagnosen bröstcancer 

kan mastektomi vara den behandling som är livsavgörande för kvinnan. Ingreppet är inte 

alltid smärtfritt och kan påverka kvinnan på flera emotionella plan. Sjuksköterskan kan 

ha en betydande roll för att ge förutsättningar för en ökad livskvalitet. Resultatet är 

diskuterat med stöd av Katie Eriksons hälsokors (se bilaga 3). Resultatdiskussion är 

uppdelad i följande tema: stigmatisering, bröstets utseende och kulturella skillnader. 

Kategorierna speglar en viktig del av kvinnors känslor och livskvalitet. 

Kvinnor som genomgått en mastektomi upplever sig stigmatiserade av både närstående 

och av samhället. Stigmatisering kan påverka kvinnans upplevelse av sin persona. När 

kvinnan ställs inför detta påverkas hennes livskvalité. Litteraturstudien visar att 

samhällets normer om hur den kvinnliga kroppen bör se ut påverkar hur kvinnan upplever 

sin kropp efter en genomförd mastektomi. Det finns en stigmatisering i samhället kring 

avvikande utseende av kvinnokroppen. Detta kan i sin tur göra att kvinnan känner en 

sänkt livskvalitet och har svårt att acceptera bilden av sig själv. Helms et al. (2008) & 

Begum et al. (2010) menar att en kvinnors bröst kan vara relaterat till femininitet samt 

sexualitet varpå det skapar en osäkerhet hos kvinnor som är mastektomerade (Helm et al., 

2008 & Begum et al., 2010). Kvinnors längtan efter intima situationer kan minska och en 

sexuell lust kan vara svår att finna. Kvinnans känsla av att vara attraktiv inför min partner 

kan påverka hennes lust till sexualitet. Vilket Elmir et al. (2010) styrker genom att 
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förklara att kroppsliga förändringar påverkar kvinnans känsla av attraktivitet och att det i 

sin tur minskar intresset för intima stunder (Elmir et al., 2010).  

Bröstens utseende är avgörande för kvinnans livskvalitet. Rekonstruktion kan återskapa 

bröstet ursprungliga form och i väntan på operationen har proteser en betydande roll då 

kvinnor inte vill avvika från hur kvinnokroppen förväntas att se ut från utifrån samhällets 

normer. Litteraturstudien visar att proteser kan vara en avgörande faktor för att kvinnor 

ska uppleva välbefinnande. En rekonstruktion kan återskapa en känsla av kvinnlighet och 

till skillnad från proteser utgöra en större trygghet i sociala sammanhang. Då 

rekonstruktion är en permanent åtgärd kan det öka kvinnors positiva upplevelser av sin 

kropp genom att de inte blir påminda om mastektomin i sin spegelbild. Återskapande av 

bröst kan vara en avgörande faktor för kvinnans känsla av femininitet och livskvalitet. 

Enligt Murray et al., (2015) kan en rekonstruktion innebära att kvinnans känsla av 

femininitet återskapas och ger en trygghet i både sociala samt intima situationer (Murray 

et al., 2015). Rekonstruktion kan också vara en bidragande faktor för att behålla en positiv 

självbild och ökat självförtroende, vilket kan vara områden som påverkar livskvaliteten 

positivt (Hill & White, 2008). Gallegher (2009) anser att kvinnor som inte genomfört 

rekonstruktion upplevde en väl anpassad protes kan vara en hjälp för att finna ett ökat 

självförtroende (Gallegher, 2009) Dock menar Crompvoets (2006) att kvinnorna ständigt 

kan bli påminda om mastektomin och att kroppen är ofullständig då en protes inte är en 

del av kroppen, vilket kan påverka livskvaliteten negativt (Crompvoets, 2006). 

Kulturell bakgrund kan begränsa kvinnors sexualitet efter en mastektomi. Det är 

samhällets normer som påverkar hur betydelsefullt kvinnan upplever att återskapandet av 

sitt bröst är. Litteraturstudien visar att kvinnor från vissa länder upplever att deras 

livskvalitet ökar efter att en rekonstruktion genomförts medan kvinnor från länder där 

femininitet inte är framträdande inte upplever att förlorandet av ett bröst påverkar 

livskvaliteten. Dock innehåller studien flertalet artiklar från länder med liknande kultur 

som nämnts ovan vilka visade att rekonstruktion kunde påverka kvinnornas livskvalitet 

positivt. Detta kan bero på att det finns ett visst motstånd till att prata om sin sexualitet 

och kroppsbild hos dessa kvinnor vilket kan göra att det är svårt att fånga den verkliga 

upplevelsen. Manganiello et al. (2011) menar att anledningen till att vissa kvinnor väljer 

att avböja rekonstruktion kan vara kopplat till kulturens syn på kvinnans kropp och 

sexualitet. Detta kan innebära att kvinnor från dessa kulturer inte vågar berätta den äkta 
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upplevelsen av att vara mastektomerad (Manganiello et al., 2011). Stödet från kvinnornas 

medmänniskor, i synnerhet familjemedlemmar, var en viktig faktor för att uppleva en 

stärkt livskvalitet. De kvinnor som inte hade någon nära familjemedlem eller partner att 

finna stöd från fann i stället stöttning från vänner och kollegor. En känsla av utanförskap 

och bortprioritering av sociala sammankomster var återkommande i studiens resultat. 

Detta bidrog ofta till en sänkt livskvalitet. Almedia et al. (2015) menar att ett bra stöd från 

familjen är en viktig del för att kunna hjälpa kvinnorna så de kan finna acceptans till deras 

nya tillstånd (Almedia et al., 2015). De kvinnor som saknade partner fann sitt stöd av 

vänner, vilket de påpekade var ett tillräckligt stöd för att klara av sin situation (Archer et 

al., 2018). 

Resultatdiskussionen visar tydligt att den upplevda hälsan varierar för varje kvinna och 

det går inte att generalisera en specifik känsla till ett sammanhang. Whos (2008) 

definition av hälsa lyder “Hälsa definieras som fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande 

och inte bara frånvaro av sjukdom” (Regeringen, 2008). Det visar att välmående påverkas 

inte bara ur det biomedicinska perspektivet utan kvinnans upplevelse av sitt välmående 

är en betydande omständighet för att uppleva god hälsa, vilket sjuksköterskan måste vara 

observant på (Birkler, 2007). När kvinnor befinner sig i vårdkontexter har sjuksköterskan 

en viktig roll för hur kvinnor upplever stöd och välbefinnande i situationen (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2009). Sjuksköterskan ska ha kunskaper i att möta kvinnor som är 

i behov av stöd, samt ge adekvat information för att kvinnan genom egna resurser ska 

kunna hantera sin situation (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  I mötet mellan 

sjuksköterskan och patient menar Sandman & Kjellström (2013) att Martin Bubers teori 

om hur ett möte mellan människor bör eftersträvas. Teorin handlar om att i mötet mellan 

två personer är det viktigt att relationen lämnar ”jag-det” stadiet och i stället når en ”jag-

du” relation. För sjuksköterskan är det av vikt att skapa förutsättningar för denna relation 

för att möjligheten för ett samtal på en djupare nivå ska ske. När ett möte sker utan att nå 

“jag-du” relation finns det risk för att båda parterna blir slutna och de behov som patienten 

har för att skapa bra förutsättningar inte lyfts och blir svåra att uppnå (Sandman & 

Kjellström, 2013). Enligt Snellman (2001) ska “jag-du” relationer skapas i ett vårdmöte 

oavsett vad personens diagnos är. Sjuksköterskan kan nå detta genom att se personen i 

sin helhet och inte se personens diagnos i första hand (Snellman, 2001. Ref. I. Sandman 

& Kjellström, 2013). Resultatet visade att det finns en rädsla hos kvinnorna för att 

omgivningen ska upptäcka att de genomgått en mastektomi. Det finns ett behov av att 
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lyfta fram detta ämne för att kvinnorna ska bemötas på ett sätt som minskar deras rädsla. 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2009) drabbas kvinnor oftare än män av psykisk ohälsa 

och ytterligare en riskfaktor är när en person drabbas av somatisk sjukdom 

(Folkhälsomyndigheten, 2009). Genom att kvinnor som blivit mastektomerade får ta 

större plats i samhället kan stigmatiseringen kring detta minska. När stigma kring ämnet 

minskar kan det medföra att kvinnor upplever en ökad acceptans till sin kropp och risken 

för samsjuklighet minskar (Folkhälsomyndigheten, 2022). Det arbetas aktivt med normer 

och dess påverkan på samhället enligt Folkhälsomyndigheten (2016) och Socialstyrelsen 

(2021). Dock är det arbetet till stor del inriktat på personer som avviker från normen med 

sin sexuella läggning samt psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2016 & 

Socialstyrelsen, 2021). 

Litteraturstudiens resultat baseras på studier gjorda från vitt skilda geografiska områden 

med olika kulturer. Trots detta anser författarna att det är möjligt att överföra hela eller 

delar av resultatet till svenska vårdkontexter, då studiernas resultat är liknande 

beträffande kvinnans upplevelse av sin livskvalitet efter bröstcancerdiagnos och en 

mastektomi.  

Slutsats 

Kvinnors upplevelse efter genomförd mastektomi kan skapa negativa känslor hos 

kvinnan. Känslor som påverkar livskvaliteten negativt och blir en påfrestning i vardagen. 

Det stöd som kvinnan har runt sig är betydelsefullt för hennes upplevelse av sin sjukdom 

och behandlingsform. Sexualitet och intimitet är ett återkommande problem där kvinnor 

kan uppleva en förlust i flertalet sammanhang som grundar sig i förlorandet av sina bröst.  

Sjuksköterskor ska ha god insikt i vilka områden som kvinnan upplever problematiska 

för att kunna ge vård på ett sätt som hjälpa kvinnan till att känna en trygghet i sin kropp 

vilket kan bidra till en ökad livskvalitet. Det kan handla om att hjälpa kvinnan att bli 

bekväm i att leva utan bröst eller att stötta kvinnan i beslutet om att genomgå en 

rekonstruktion. Oavsett är det viktigt att sjuksköterskan tar avstånd från personliga 

värderingar och låter kvinnans förutsättningar vara centrala.   
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Ytterligare kunskaper  

Under litteraturstudiens uppbyggnad fick författarna fick en uppfattning att det finns 

mycket forskning om bröstcancer där mastektomi använts som behandlingsform. Dock 

tycker författarna att forskning om samhällets förhållningssätt till dessa kvinnor bör lyftas 

mer. Forskningen bör tydliggöra inom vilka områden som kan hjälpa kvinnorna att 

undvika upplevelsen av en sänkt livskvalitet. Författarna tror att det är fördelaktigt om de 

normer som finns belyses i samhällets alla kontexter för att uppnå ett normkritiskt 

förhållningssätt hos befolkningen. Trots eftersträvan av ett jämlikt samhälle finns det 

klyftor mellan män och kvinnor där kvinnan värderas utifrån sitt utseende (Göteborgs 

universitet, 2016). Författarnas uppfattning är att kvinnors kroppar ofta objektifieras av 

samhället. Författarna tror därför att det krävs att kvinnors roll i samhällets omvärderas 

och lyfts fram annorlunda mot vad det görs idag. Det kan resultera i att kvinnans 

upplevelse av att behöva göra anpassningar efter mastektomin kan minska. På en 

arbetsplats kan det vara viktigt att tillsätta en person som är ansvarig och vars uppgift är 

att skapa förutsättningar för arbetsplatsträffar där normer diskuteras. Författarna tror att 

det är fördelaktigt att använda sig av en checklista med punkter som berör jämställdhet 

och normer inom vården.  
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https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/nr-cancer-vetenskapligt-underlag-brostcancer.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/nr-cancer-vetenskapligt-underlag-brostcancer.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/nr-cancer-vetenskapligt-underlag-brostcancer.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikamnen/cancer/
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikamnen/cancer/
https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikamnen/cancer/
https://www.regeringen.se/contentassets/dbb4c911287747b3943b4f61cf2b344f/far-vi-det-battre-om-matt-pa-livskvalitet-.pf
https://www.regeringen.se/contentassets/dbb4c911287747b3943b4f61cf2b344f/far-vi-det-battre-om-matt-pa-livskvalitet-.pf
https://www.swenurse.se/download/18.9f73344170c003062317be/1584025404390/kompetensbeskrivning%20legitimerad%20sjuksk%C3%B6terska%202017.pdf
https://www.swenurse.se/download/18.9f73344170c003062317be/1584025404390/kompetensbeskrivning%20legitimerad%20sjuksk%C3%B6terska%202017.pdf
https://www.swenurse.se/download/18.21c1e38d17597745926153c6/1605101079996/Sjuksk%C3%B6terskans%20profession.pdf
https://www.swenurse.se/download/18.21c1e38d17597745926153c6/1605101079996/Sjuksk%C3%B6terskans%20profession.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf
http://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.15452/CEJNM.2017.08.0016
http://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.15452/CEJNM.2017.08.0016
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Bilaga 1. Sökschema 

 

Databas: Cinahl Complete 

Datum: 27/12 - 2021 

Syfte 

Syftet med studien är att belysa kvinnors upplevelse av livskvalitet efter en bröstcancerdiagnos 

med genomförd mastektomi som följd.  

Sökning nr och 

namn 

Sökord  Antal 

träffar 

Valda 

artiklar  

1 - Upplevelse ”Quality of life” [MH] OR 

”Health-Related Quality of life” [fritext] OR 

”Body Image” [fritext] OR 

”Body Identity” [fritext] OR 

”Experience*” 

626,84

9 

 

2 - Kvinna Women [MH] OR 

Femininity* [fritext] OR 

Female* [fritext] OR 

Girl* [fritext] OR 

”Young women*”  

2,181,8

10 

 

3 - Bröstcancer ”Breast Neoplasms” [MH] OR 

”Breast cancer” [fritext] OR 

”Breast tumor” [fritext] 

108,70

1 

 

4 – Mastektomi  Mastectomy [MH] OR 

”Operative therapy” [fritext] OR 

Surgery* [fritext] OR 

Treatment* [fritext] OR 

Mastectomies* [fritext] 

1,600,9

40 

 

5 – Kvalitativ studie “Qualitative Studies” [MH] OR 

“Qualitative Research” [fritext] OR 

Qualitative* [fritext] 

199,43

6 

 

6  1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5 704  

7 Sökning nr 6 + engelska, peer-review, 

forskningsartikel, år 2017 - 2022 

186 7 
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Databas: PubMed 

Datum: 1/3 

 

Syfte 

Syftet med studien är att belysa kvinnors upplevelse av livskvalitet efter en bröstcancerdiagnos 

med genomförd mastektomi som följd. 

Sökning nr och 

namn 

Sökord  Antal 

träffar 

Valda 

artiklar  

1 - Livskvalitet Quality of Life"[Mesh] OR  

quality of life[Title/Abstract] OR  

life quality[Title/Abstract] 

972,14

7 

 

2 - Bröstcancer Breast Neoplasms"[Mesh]) OR  

breast neoplasms[Title/Abstract] OR  

breast cancer[Title/Abstract] OR  

breast tumor[Title/Abstract] OR  

Malignant Neoplasm of Breast [Title/Abstract] 

OR  

Mammary Cancer[Title/Abstract] OR  

Cancer of Breast[Title/Abstract] OR  

Breast Tumors[Title/Abstract] 

411,05

3 

 

3 - Mastektomi Mastectomy"[Mesh]OR 

mastectomy[Title/Abstract]OR 

mastectomies[Title/Abstract]OR 

Mammectomy[Title/Abstract]OR 

Mammectomies[Title/Abstract] 

1,390,6

57 

 

4–Upplevelser Qualitative Research"[Mesh] OR 

qualitative research[Title/Abstract] OR 

qualitative studies[Title/Abstract] OR 

qualitative[Title/Abstract] OR 

experience[Title/Abstract] OR 

interview[Title/Abstract] OR 

perception[Title/Abstract] OR 

attitude[Title/Abstract] OR 

narrative[Title/Abstract] OR 

view[Title/Abstract] 

297,32

5 

 

5 -  1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5 597  

Begränsningar Sökblock 6 + engelska + 2017–2022 129 3 

Manuell sökning   1 
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Bilaga 2. Artikelöversikt (kvalitativ)  

*Endast resultat som svarar på litteraturstudiens syfte presenteras. 

Författare 

Titel Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 
Barthakur, S 

Michelle., Sharma, 

P Manhendra., 

Chaturvedi, K 

Santosh., 

Manjunath, K 

Suraj. 

 
Body Image and 

Sexuality in 

Women Survivors 

of Breast Cancer in 

India: Qualitative 

findings.  

 

Indien, 2017 

 

Chang, Y-C., Hu, 

W-Y., Chang, Y-

M., Chiu, S-C.  

Changes in sexual 

life experienced by 

woman in Taiwan 

after receiving 

treatment for breast 

cancer.  

 

Taiwan, 2019. 

The aim was to 

understand how 

breast cancer and 

subsequent 

treatment affect 

body image and 

sexuality. 

Syftet var att förstå 

hur bröstcancer 

samt efterföljande 

behandling 

påverkar kroppsbild 

och sexualitet. 

 

The aim was to 

understand how 

sexuality has 

changed in people 

who have survived 

breast cancer. 

Syftet var att förstå 

hur sexualitet 

förändrats hos 

personer som 

överlevt 

bröstcancer.  

 

Tvärsnittstudie. 

Urval: Målinriktat urval. 

Inklu: kvinnor som 

genomgått mastektomi, 

>18 år   

Exklu: kvinnor som 

genomgår kemoterapi 

eller strålbehandling 

samt kvinnor med aktiva 

metastaser.  

Datainsamling: 

semistrukturerade 

intervjuer av forskare. 

Utkast till sju experter 

som gav utlåtande.  

 
Grounded theory. 

Urval: Teoretiskt urval 

av 20 kvinnor i ålder 36 

– 64 år.   

 

 

Datainsamling: skedde 

under maj -17 till feb -

18, semistrukturerade 

intervjuer av forskare. 

Insamling skedde fram 

till att inga nya teman 

uppkom.  
 

Intervju: 2 – 3 intervjuer á 

1,5 – 2h i deltagarnas hem 

och arbetsplats. Spelades 

in efter godkännande. 

Samtyckte från deltagare 

finns.   

Analys: Deskriptiv 

tillvägagångsätt. Inq Scribe 

– transkribera. Lästes 

manuellt samt delades in i 

kategorier.  

Ingen förförståelse. 

Etiskt godkänd.   

 

Intervju: varade mellan 30 

min - 1h,  

Deltagare fick granska 

resultat. 

Analys:Skedde i fyra steg, 

transkriberades ordagrant 

som två forskare 

analyserade i 4 steg. 

Deltagare erbjöds att 

granska analysresultat. 

Pseudonymer används.  

Förförståelse ej beskriven.  

Etiskt godkänd.   

Huvudtema: 4 st 

Subtema: 5 st. 

Studien visar att det 

livskvaliteten påverkas 

ur flera aspekter efter 

mastektomi. 

Kroppsuppfattning och 

svårigheter med 

sexualitet är vanlig 

konsekvens efter 

mastektomi* 

Citat finns. 

 

Huvudtema 

6 huvudtema finns.  

Subtema 

10 subtema finns. 

Förändrad kropp skapar 

förändring i sexualitet. 

Inflytande från 

närstående påverkar 

kvinnors upplevda 

livskvalitet. Det finns ett 

behov av stöttning från 

vård för att hjälpa 

kvinnor att få en ökad 

livskvalitet efter 

mastektomi*  

Citat finns. 

 

Pålitlighet:  

Stärks: Inspelade intervjuer, flera deltagare i 

analysprocessen, inga intressekonflikter. 

Sänks – Målinriktat urval. Begränsat sexuellt resultat. 

Ingen förförståelse.  

Tillförlitlighet:  

Stärks: Informerat samtycke, resultat svarar på syftet, citat 

används, flera samt långa inspelade intervjuer. Varierat 

urval. Intervjumanual används. 

Sänks: Tabu kring sexualitet. ingen förförståelse.  

Verifierbarhet: 

Stärks: Analys samt metod är väl beskrivna.  

Överförbarhet:  

Stärks: Tydlig beskriven kontext samt inklusions- och 

exklusionskriterier. Medelhög abstraktionsnivå.  
. 

Pålitlighet:  

Stärks: Inga intressekonflikter, flera deltagare i 

analysprocessen.   

Sänks – tvärsnittsstudie, ingen förförståelse.  

Tillförlitlighet:  

Stärks: Informerat samtycke, resultat svarar på syftet, citat 

används, inspelade intervjuer.  

Sänks: korta intervjuer, ingen förförståelse finns beskriven. 

Verifierbarhet: 

Stärks: Analys och metod är väl beskriven.   

Överförbarhet:  

Stärks: väl beskriven kontext, medelhög abstraktionsnivå.  

Sänks: begränsat urval.  
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande 

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Jakoben, K., 

Magnus, A., 

Lundgren, S., 

Reidunsdattar, J-R. 

 
Everyday life in 

breast cancer 

survicors 

experiencing: A 

qualitativa study. 

 

Norge, 2017. 

 

 

Wiedemann, R., 

Schnepp, W. 

 

External breast 

prostheses in post-

mastectomy care in 

Germany – womens 

experiences: a 

qualityative studie. 

 

Tyskland, 2017. 

 

 

 

 

The aim was 

to describe 

challenge in 

everyday life 

after breast 

cancer. 

Syftet var att 

beskriva 

utmaningar i 

vardagen 

efter 

bröstcancer. 

 

Syftet var att 

förstå 

kvinnliga 

upplevelser 

av att få 

bröstprotes 

efter 

mastektomi. 

The aim was 

to 

understand 

female 

experiences 

of having a 

breast 

prosthesis 

after 

mastectomy. 

Urval: Strategiskt urval. 

Kvinnor som kom för 

uppföljning tillfrågades, 

skrev en sjudagars 

dagbok, de som valdes 

utifrån dagbok 

genomförde djupintervju. 

 

Datainsamling: 

Kvalitativ deskriptiv 

metod. 

 

Etisk godkänd. 
 

 
Urval: Via fyra 

bröstcenter i Tyskland. 

Bekvämlinghetsurval. 

Inklu: Goda kunskaper i 

tyska. 

Exklu: kvinnor i palliativ 

vård, kognitiva 

begränsningar. 

Datainsamling: 

semistrukturerade 

intervjuer utgick från 6 

huvudtema. 

 

Etiskt godkänd. 

 

Analys: 

Intervjuer 

transkriberades och 

kategoriserades. Tre 

författare samlade in 

data, en kodade. 

Debriefing. Intervjudata 

lästes flertalet gånger. 

 

Intervjuer: 

semistruktuell guide. 

Pågick till ingen ny 

information framkom. 

1 – 2 h, ljudinspelning. 

 

Ingen förförståelse. 

 

Analys: Transkriberades 

ordagrant. MAXQDA 11 

användes. 

Öppenkodades, 

kompletterande frågor 

gjordes. Rådgivare fanns. 

Intervju: i deltagares 

hem, bröstcenters lokaler 

eller på kafé, samtycke 

förklarades och 

intervjuer spelades in. 

Snittid 42 minuter. 

 

 

Ej förförståelse. 

Huvudtema: ”kroppslig och 

psykisk ensamhet” & ”ny 

tyngdpunkt i vardagen”. 

Subtema: 5 st. 

Det finns behov av stöttning 

från anhöriga. Svårigheter 

att känna sig tillfreds med 

sin kropp. Kvinnors 

livskvalitet påverkas 

negativt efter mastektomi 

vilket kan visa sig i sexuella 

begränsningar, i arbetslivet 

samt i sociala sammanhang* 

Citat finns. 

 

Huvudtema: ”att uppleva 

chock och kris” & ”strävan 

efter normalitet” 

Subtema: finns. 

Information och tillgång till 

bröstproteser efter 

mastektomi kan höja 

kvinnors livskvalitet genom 

att uppnå en känsla av 

normalitet i olika kontexter. 

Stöttning från vården är 

viktig för självkänslan. 

Behov av att uppnå känsla 

av normalitet. Behov av 

stöttning från vården* 

Citat finns. 

 

Pålitlighet: 

Stärks: Flera deltog i analysen, inga intressekonflikter? 

Sänks: Ingen förförståelse beskriven. 

Tillförlitlighet: 

Stärks: informerat samtycke. Resultat svarar på syftet. Citat 

finns. Intervjuguide användes. Pilotstudie gjord. Bra 

intervjulängd, ljudinspelning. 

Sänks: litet samt strategiskt urval. 

Verifierbarhet: 

Stärks: Analys väl beskriven, exempel på intervjufrågor finns. 

Debriefing 

Sänks: Strategiskt urval. 

Överförbarhet: 

Stärks: Väl beskriven kontext.   
 
. 

Pålitlighet: 

Stärks: Inspelade intervjuer. Inga intressekonflikter el 

finansiering. Forskargrupp gav subjektiv validering, gemensam 

textanalys. 

Sänks – ingen förförståelse. 

Tillförlitlighet: 

Stärks: Informerat samtycke, resultat svarar på syftet, citat finns. 

Varierat urval. 

Sänks: korta intervjuer. 

Verifierbarhet: 

Stärks: Metod och analys är väl beskriven. 

Överförbarhet: 

Stärks: kontext beskriven 

Sänks: begränsat urval. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Batista, K-A., 

Cinceicao das Merces, 

M., Santana Costa, I-

A., Pinheiro, S-L., Lua, 

I., Oliveira, D-S.  

 

Feelings of women 

with breast cancer after 

mastectomy.  

 

Brazilien, 2017.  

 

 

Ginter, A. C., & Braun, 

B.  

 

Social support needs of 

breast cancer patients 

without partners  

 

USA, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att 

förstå 

kvinnors 

upplevelser 

efter 

bröstcancer 

och 

mastektomi. 

 

  

 

Syftet var att 

undersöka 

vilket social 

behov 

kvinnor som 

lever utan 

partner har.   

Urval: Skedde på vårdcentral 

där kvinnor genomgått 

mastektomi pga bröstcancer. 

Inklu: genomgått mastektomi, 

>18 år, godkänt sitt 

deltagande.  

5 kvinnor deltog. 

Datainsamling: 

semistrukturerat intervjumall. 

Deltagare garanterades 

anonymitet samt tillgång till 

resultat.   

 

Urval: Ändamålsenligt.  

Inklu: Kvinnor >18 år, lever 

utan partner under behandling 

som skett under de senaste 5 

åren.  

Kontext: ej beskriven 

Datainsamling: djupgående 

inspelade intervjuer. 

Intervjumall användes med de 

tre första deltagarna. 

Samtycke finns.   

   

 

Intervju: i 

kvinnornas hem. 

Spelades in.  

 

Analys:  

Bardin-metod. 

Intervjuer 

transkriberades.  

 

Etiskt godkänd. 

 

 

Intervju: 

Pilotintervju 

gjordes. 

Genomfördes vid 

fysisk träff eller 

över telefon. 60 – 

90 minuter långa.  

 

Analys: 

transkriberades av 

en författare. 

Kodade data, 

skapade tema vilka 

sedan namngavs.   

 

 

Etiskt godkänd.  

Känslor som sorg, 

förnekelse, depression, 

ångest är inledningsvis 

dominerande, för att sedan 

finna acceptans. Hälso- och 

sjukvården har ett stort 

ansvar för att skapa god 

livskvalitet. Det finns en viss 

sexuell osäkerhet hos 

kvinnorna som orsakats av 

mastektomin*  

Citat finns.  

 

Fyra huvudkategorier. 

Sociala relationer påverkas 

efter mastektomi och det är 

viktigt med stöd från vänner 

och familj. Kvinnor känner 

en förlust och avskalat liv 

som påverkar livskvaliteten. 

Saknad av sjukvårdens stöd* 

Citat finns.   

 

Pålitlighet:  

Stärks: Inga intressekonflikter. 

Sänks – tvärsnittsstudie, ingen förförståelse.  

Tillförlitlighet:  

Stärks: Informerat samtycke, resultat svarar på syftet, 

citat används, inspelade intervjuer.  

Sänks: ej beskrivna intervjuer, ingen förförståelse 

beskriven. 

Verifierbarhet: 

Sänks: ej beskriven analys eller intervju.  

Överförbarhet:  

Stärks: väl beskriven kontext, medelhög 

abstraktionsnivå.  

Sänks: begränsat urval.  

  

Pålitlighet:  

Stärks: då fler än en varit med i analysen och hur 

deltagarna rekryterats framkom. Sänks då ingen 

förförståelse framgår. 

Tillförlitlighet: Stärks resultat svarar på syftet, varierat 

urval och citat finns.  

Verifierbarhet: Stärks: väl beskrivna intervjufrågor, 

metod och analys.  

Överförbarhet: Sänks ej beskriven kontext. Medelhög 

abstraktionsnivå. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Olasehinde, 

O., et.al 

Life Without a 

Breast: 

Exploring the 

Experiences of 

Young 

Nigerian 

Women After 

Mastectomy 

for Breast 

Cancer 

Nigeria, 2019.  

 

Jetha, Z.A., 

Gul, R.B., 

Lalani, S.  

Womens 

experiences of 

using external 

breast 

prosthesis 

after 

mastectomy  

Pakistan, 2017 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Syftet var att 

studera hur 

mastektomin 

påverkar det 

psykosociala 

livet för 

kvinnor som 

är 45 år eller 

yngre.  

 

The aim of 
this study 
was to 
identify and 
describe 
experiences 
of women 
using EBP 
after 
mastectomy 
in the 
context of a 
Pakistani 
society 

Urval: Målmedvetet urval.  

Inklu: 45 år eller yngre vid 

intervju samt genomgått 

mastektomi.  
Datainsamlingsmetod:  

Narrativa intervjuer.  

 

Kvalitativ, deskriptiv 

explorativ design.  

Urval: Tvärsnittsstudie. 15 

deltagare. Ålder 35–61.  

Inklu: Kvinnor som 

genomgått mastektomi och 

använde bröstprotes  

Datainsamling: Deltagarna 

rekryterades från ett 

privatiserat 

universitetssjukhus.  

Forskarna förklarade studiens 

syfte samt fick bekräftat att 

deltagarna ville delta. 

Forskarna använde täcknamn 

på samtliga deltagare. Ett 

samtyckesformulär 

undertecknades.  

Endast en deltagare hade 

genomgått bilateral 

mastektomi.  

 

Genomförande:  Kvalitativ 

beskrivande studie som 

genomfördes från maj 2016 till 

februari 2017. 15 kvinnor mellan 

åldrarna 34–45 år, kontaktades 

genom ett universitetssjukhus i 

sydvästra Nigeria. Enskilda 

intervjuerna utfördes av två 

intervjuare med öppna frågor och 

varade mellan 15–50 minuter.  

Analys: Intervjuer transkriberade 

ordagrant samt översattes till 

engelska. Intervjuerna 

analyserades tematiskt.Etiskt 

godkänd.  

Genomförande: Uppgifter 

samlades in mellan april och maj 

2015. Forskarna använde 

semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna var fysiska möte, 

varade mellan 30–60 minuter.  

Alla intervjuer spelades in. 

Forskarna transkriberade alla 

intervjuer samt översatte till 

engelska.  

Analys: Forskarna analyserade 

datan med hjälp av Creswells 

steg.  

De organiserade intervjuderna 

genom att koda dem, för att sedan 

skapa kategorier och 

underkatergorier.  

Etiskt godkännande finns. 

Resultatet presenterades med 

sex kategorier som svarade 

på litteraturstudiens syfte. 

Resultatet identifierar 

psykosociala behov för 

kvinnor som genomgått en 

mastektomi. Erfarenheterna 

som kvinnorna berättar om 

är viktiga för att kunna 

utforma och planera bra 

behandlingar framöver för 

att uppnå en förbättrad 

livskvalitet.  Citat finns.  

 

Resultatet redovisas i fyra 

huvudkategorier. Känslan av 

att känna sig okvinnlig 

gjorde att en del kvinnor 

valde att använda protes. 

Andra valde protes för att de 

tyckte den asymmetriska 

formen på bröstkorgen var 

besvärande. Alla kvinnor 

upplevde sorg över 

förlorandet av ett eller båda 

brösten, men kunde finna en 

acceptans* Citat finns.  

 

 Tillförlitlighet:  

Stärks - Resultatet svarar på syftet. Deltagarna 

fick läsa resultatet. Inga intressekonflikter.  

Sänks - korta intervjuer.  

Verifierbarhet 

Stärks av - Välbeskrivet intervjuunderlag samt 

analysprocess.  

Pålitlighet 

Stärks av - Mer än en person deltog i 

analysprocessen.  

Sänks av - Ingen förförståelse.  

Överförbarhet  

Stärks av- Hög abstraktionsnivå. Till liknande 

kontext och urval.   

 

Tillförlitlighet:  

Stärks- Resultatet svarar på syftet. Inga 

intressekonflikter. Citat finns 

Sänks- Något kort intervjulängd.  

Verifierbarhet 

Stärks av – Analysen väl beskriven.  

Pålitlighet 

Stärks av- Mer än en som analyserade.  

Sänks av- Ingen förförståelse.  

Överförbarhet  

Stärks av - liknande urval och kontext 

Sänks av- Endast en deltagare som genomgått 

bilateral mastektomi. Resultatet baseras därför 

mestadels på unilateral mastektomi.  
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Lamore, K., 

Flahult, C., 

Fasse, L., & 

Untas, A. 

Waiting for 

breast 

reconstruction

”: An 

interpretative 

phenomenolog

ical analysis 

of 

heterosexual 

couples’ 

experiences of 

mastectomy 

for breast 

cancer. 

Frankrike, 

2019. 

Menon, A. S., 

& O'Mahony, 

M. 

Womans body 

image 

following 

mastectomy: 

Snap shots of 

their daily 

lives.  

Irland, 2019 

 

 

The aim of the 

present study 

was to explore 

couple´s 

experiences of 

mastectomy 

and breast 

reconstruction 

decision-

making, the 

month 

following the 

mastectomy 

This study 

explored 

women's 

perceptions of 

body image 

following 

mastectomy 

for breast 

cancer, in an 

Irish setting, 

in an effort to 

identify 

how best to 

support 

women in this 

regard. 

Urval: Lämplighetsurval. 

Vårdpersonal identifierade 

lämpliga deltagare som 

forskare sedan kontaktade för 

att presentera studien.  

Inklu: hetrosexuella par där 

kvinnan diagnotiserats med 

bröstcancer med mastektomi 

som följd.  

Samtliga deltagare har gett sitt 

medgivande till sitt 

deltagande.  

Exklu: psykiska besvär, 

metastaser på andra ställe än i 

lymfkörtlar. Partner med 

allvarlig medicinsk sjukdom. 

 

Urval: Lämplighetsurval 

användes.   

Sju kvinnor deltog i studien 

och kontaktades via ett stort 

universitetssjukhus i Irland.  

Inklu: deltagarna måste vara 

över 18 år, 

genomgåttunilateral eller 

bilateral mastektomi, 

alternativt även 

rekonstruktion, under de 

senaste två åren.  

Samtliga deltagare har gett sitt 

medgivande till att vara med i 

studien. 

Genomförande: Datainsamling skedde 

mars - juli 2017. Alla uppgifter 

avpersonifierades. 

Intervju: ostrukturerade individuella 

intervjuer med fem par i hemmet eller på 

sjukhus. Intervjuguide användes. Längd 

24 – 93 minuter. Spelades in.  

Analys: Transkribering samt kodning av 

datamaterial vilket kategoriserades till 

huvud- och subtema. Därefter 

identifierades en röd tråd. De diskuterade 

sedan tillsammans till enighet uppstod. 

IPA användes. Granskades av 

utomstående.  

 

Etisk godkänd.  

 

 

Genomförande: Beskrivande kvalitativ 

studie med semistrukturerade intervjuer 

där deltagare och intervjuare satt ner 

tillsammans i ett ostört rum i närheten av 

kliniken. 

20–45 min lång intervju.  

  

Forskarna spelade in och skrev ner sin 

förförståelse innan intervjun.  

Analys: Kvalitativ innehållsanalys.  

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades och analyserades sedan 

tematiskt. 

Etiskt godkänd. 

Resultatet presenterades i 

åtta kategorier. Partner 

deltog i intervjun och 

påverkade kvinnorna 

genom att svara på frågor.  

Partnerns stöd var viktigt 

för kvinnorna och kan vara 

till hjälp i vårdförloppet*  

Citat finns.  

 

Resultatet presenterades i 

fyra kategorier. Kvinnorna 

upplevde sin kroppsbild 

förändrad vilket påverkade 

många av dem i det 

dagliga livet. Stöttning av 

vårdpersonal och anhöriga 

var av stor vikt. Många 

delade åsikten om att en 

viktig kroppsdel saknades. 

Trots de framsteg som 

gjorts inom ämnet belyser 

studien vikten av att inte 

underskatta det 

känslomässiga stödet som 

kvinnorna behöver* Citat 

finns. 

Tillförlitlighet:  

Stärks: Citat finns. Resultatet svarar på 

syftet. Inga intressekonflikter finns.  

Sänks: korta intervjuer, tvärsnittsstudie.  

Verifierbarhet: 

Stärks: välskrivet intervjuunderlag samt 

analysprocess.  

Pålitlighet: 

Stärks: mer än en person som deltog i 

analysprocessen.  

Överförbarhet:   

Stärks: Medelhög abstraktionsnivå. Till 

liknande kontext och urval.  

Sänks:   

 

Tillförlitlighet:  

Stärks - Citat finns.  

Sänks - Korta intervjuer.  

Verifierbarhet: 

Stärks av - Intervjuerna samt analysen är 

väl beskrivna.  

Pålitlighet: 

Stärks av- Mer än en person i 

analysarbetet. Forskarna beskriver sin 

förförståelse.  

Överförbarhet:  

Stärks: Välskriven kontext. Till liknande 

urval och kontext. Medelhög 

abstraktionsnivå.   
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Carr, T. L., 

Groot, G., 

Cochran, D., 

Vancoughnett, 

M., & 

Holtslander, 

L. 

 

Exploring 

Women’s 

Support Needs 

After Breast 

Reconstructio

n Surgery 

 

Kanada, 2019 

 

The aim of 

the present 

study was to 

explore 

couples’ 

experiences 

of 

mastectomy 

and breast 

reconstructio

n decision-

making, the 

month  follo

wing the 

mastectomy. 

Urval: Lämplighetsurval. 21 

kvinnor rekryterades via sjukhus 

samt bröstcenter. Åldersintervall 

40-74 år. 

 

Inklu: kvinnor som genomgått 

bröstrekonstruktion samt talar 

engelska.  

 

Exklu: kvinnor som genomgår 

behandling för bröstcancer vid 

intervjutillfället. 

 

Genomförande: Datainsamling under 

vår och sommar 2016. Deltagarna fick 

information om deras rättigheter innan 

intervjun samt gav skriftligt medgivande.  

 

Intervju: semistrukturerade intervjuer 

med stöd av intervjuguide. Intervjulängd 

45 – 90 minuter. 

 

Analys: Tematisk analys. Datamaterial 

transkriberades och kodade, 

kategoriserades sedan, deltagare 

avidentifierades.  

 

Etiskt godkänd. 

 

Resultatet visade fyra 

behov som kunde 

tillgodoses av 

vårdpersonal, närstående 

samt kvinnor i liknande 

situationer. Detta behov är 

avgörande för hur 

kvinnorna upplever 

förmåga hantera sin 

sjukdom samt 

efterförloppet*  

Citat finns.  

Tillförlitlighet:  

Stärks: Citat finns. Resultatet svarar på 

syftet.  

Verifierbarhet: 

Sänks: Ej välbeskriven analys samt 

intervju.  

Pålitlighet: 

Stärks: Mer än en person har deltagit i 

analysprocessen.  

Sänks: ingen förförståelse.  

Överförbarhet:   

Stärks: Till liknande urval.  

Sänks: Ej välbeskriven kontext. 
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Inspirerad av: Maslow, Abraham H. (1987). Motivation and personality. (3 uppl) 
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