
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

KVINNORS KROPPSUPPFATTNING OCH SEXUALITET EFTER 

GENOMGÅNGEN MASTEKTOMI 

 

WOMEN´S BODY IMAGE AND SEXUALITY AFTER COMPLETION 

MASTECTOMY 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Examinationsdatum: 

Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng  

Kurs 36 

Examensarbete, 15 högskolepoäng    

Författare: Serife Demirok  Handledare: Margareta Hellner 

Tsvetoslava Dimitrova  Examinator: Susanne Amsberg 

  

 

 



SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och cirka 7000 kvinnor drabbas 

av sjukdomen varje år i Sverige. Trippeldiagnostik som består av en klinisk undersökning, 

mammografi och cellprovtagning är en metod som hjälper att tidigt upptäcka cancern. 

Vanligaste behandlingsformen är kirurgi som omfattar olika typer, till exempel 

bröstbevarande kirurgi och mastektomi. Diagnosen bröstcancer kan leda till försämrat 

välbefinnande respektive försämrad fysiskt, emotionell och social funktion som i sin tur 

kan leda till en traumatisk kris. Kvinnors kroppsuppfattning förändras efter genomgången 

mastektomi vilket lämnar en påminnelse om sjukdomen i form av ett permanent ärr. 

Sexualitet innebär känslor om den egna kroppen, intresse för sexuella aktiviteter, behovet 

av partner och beröring, samt möjligheter att delta i tillfredsställande sexuella aktiviteter. 

Den egna lusten är även en del av sexualiteten. Sexualitet är en viktig del av personens 

identitet. När kvinnan förlorar det ena eller båda brösten kan det betyda för henne att hon 

förlorar en del av sin könsidentitet. 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors kroppsuppfattning och sexualitet efter 

genomgången mastektomi på grund av bröst cancer. 

Metod 

Som metod valdes en litteraturöversikt för att besvara studiens syfte. Datainsamlingen 

utfördes i databaserna PubMed och Cinahl samt genom manuell sökning. Artiklarna 

omfattade kvinnor som genomgått bröstcanceroperation på grund av bröstcancer. Totalt 

inkluderades 18 vetenskapliga artiklar i resultatet som kvalitetsgranskades och 

sammanställdes i en matris. 

Resultat 

Mastektomerade kvinnor upplevde stark negativ påverkan efter operationen gällande 

kroppsuppfattning och sexualitet. Amputation av bröstet störde kvinnors kroppsuppfattning 

vilket orsakade en negativ inställning mot deras egen kropp och utseende samt gjorde en 

påminnelse av sjukdomen. Kvinnor hade sämre kroppsuppfattning och sexualitet samt 

lägre socialfunktion efter mastektomi. De undvek att träffa människor, kände sig mindre 

fysisk och sexuell attraktiva och var missnöjda med kroppen både när de var klädda 

och/eller nakna. Brist på sexuella relationer orsakade separation.  

Slutsats 

Kvinnors kroppsuppfattning och sexualitet påverkades negativ efter genomgången 

mastektomi. Bortoperation av bröstet orsakade känslan om mindre attraktivitet och 

kvinnlighet vilket lett till bristande relationer med partnern och även separation hos en del 

av kvinnor. Även olika kirurgiska metoder hade olika påverkan på kvinnors 

kroppsuppfattning och sexualitet. 

 

Nyckelord: Kvinna, kroppsuppfattning, sexualitet, mastektomi, bröstcancer. 
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INLEDNING/BAKGRUND 

Prevalens  

Bröstcancer är den vanligaste cancertypen bland kvinnor i västvärlden. I Sverige beräknas 

var tionde kvinna insjukna i bröstcancer någon gång under sitt liv (Hamarberger & 

Haglund, 2009). I Sverige drabbas årligen drygt 7000 kvinnor av diagnosen bröstcancer 

vilket gör den till den vanligaste cancerformen. Medelåldern av kvinnorna som insjuknar 

är 60 år, endast cirka fem procent får bröstcancer före 40 års ålder (Socialstyrelsen, 2009).  

Patofysiologi 

I kroppen bildas ständigt nya celler i balans med att gamla celler bryts ned och elimineras. 

Cancer orsakas av förändringar i cellens kärna som styr delning och tillväxt. Om cellen 

inte bryts ned och elimineras efter denna förändring, orsakar det okontrollerad celldelning 

vilket i sin tur leder till att en tumör bildas. Tumören kan vara godartad, så kallade benign 

tumör eller elakartad, malign tumör. Den elakartade tumören har förmågan att dela sig 

onormalt snabbt, växa in i andra vävnader, sprida sig till andra delar av kroppen och bilda 

metastaser (Ericson & Ericson, 2008). 

Riskfaktorer 

Kända riskfaktorer är tidig menarke och sen menopaus samt hormonell påverkan 

exempelvis p-piller under en längre period eller hormontillskott i klimakteriet. Cirka fem 

till tio procent av bröstcancerfallen anses bero på ärftliga faktorer (Ringborg, Dalianis & 

Henriksson, 2008). BRCA 1 och BRCA 2 är ärvda riskgener för bröstcancer. Mutationer 

av dessa gener orsakar utveckling av bröstcancer. Tidig identifiering och behandling av 

dessa gener minskar sjukdomens utveckling (Ibrahim, Hafez & Hashishe, 2010). 

Anlagsbärande kvinnor rekommenderas regelbunden självundersökning av brösten, årlig 

mammografiscreening och informerades om möjlighet att genomföra förebyggande kirurgi 

(Ringborg, et al., 2008).  

Symtom  

Vanligaste symtom vid bröstcancer är en knöl vilken kan uppkomma var som helst i 

bröstet men vanligast där mest bröstkörtelvävnad finns. Indragning av huden, mamillen 

(bröstvårtan) eller hudförändring av bröstet är också vanlig förekommande. Symtom vid 

lokalt avancerad bröstcancer är: rodnad, värmeökning eller förtjockning av brösthuden på 

grund av lymfstas så kallad inflammatorisk bröstcancer. Symtomen kan även bero på en 

mycket stor cancerknöl i bröstet (Ringborg et al., 2008).  

Diagnos  

Oftast upptäcks bröstcancer när kvinnan känt en knöl vid självundersökning eller vid 

hälsokontroll (sweBCG, 2000). Diagnostisering sker vidare med Trippeldiagnostik. Detta 

är en kombination av klinisk undersökning, mammografi och cytologi (Ringborg et al., 

2008). 

Klinisk undersökning utförs av en läkare med hjälp av kvinnans anamnes samt inspektion 

och palpation av bröstet. Vid mammografiundersökning tas röntgenbilder av bröstkörteln i 

flera plan. Där upptäcks cancerceller som är mindre än fem millimeter i diameter vilket 

kan vara svårt att identifiera vid klinisk undersökning. Om oklara resultat uppträder med 

mammografi kan undersökningen kombineras med ultraljud. Med cytologi menas att 

läkaren med hjälp av en tunn nål tar cellprov från knölen som sedan skickas till patologen 

för att identifiera om tumören är god- eller elakartad (Almås, Stubberud & Grønseth, 

2011). 
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Identifiering av portvaktkörteln 

Den första lymfkörteln i armhålan som mottar lymfa från tumören kallas portvaktskörtel. 

Undersökning av portvaktskörteln gör det möjligt att ta reda på om cancerceller har spridit 

sig till armhålan. Identifiering av portvaktskörteln sker med hjälp av radioaktivitet och ett 

blått färgämne vilket sprutas in i vävnaden kring tumören före operationen. Detta ämne 

sprider sig via lymfkärlen och binds till lymfkörtlarna. Radioaktiviteten i lymfkörtlarna 

registreras med hjälp av skintigrafi (skiktröntgen) på så sätt identifieras portvaktskörteln. 

Operationsdagen avlägsnas körteln och skickas till patologen för omedelbar undersökning. 

Om portvaktskörteln inte innehåller cancerceller är det inte sannolikt att cancern har spridit 

sig till andra lymfkörtlar i armhålan (Almås et al., 2011). Identifiering av portvaktkörteln 

anses vara standardbehandling för vård av tidig upptäckt bröstcancer (Chintamani, Tandon, 

Mishra, Agarwal & Saxena , 2011; Wiatrek & Kruper, 2011 ). Dessutom har det 

konstateras att denna metod har minskat sjukligheten (Chintamani et al., 2011). 

Behandling 

Kirurgi 

Som förstahandsval används kirurgi. Det finns olika kirurgiska behandlingar beroende på 

tumörens storlek, lokalisation, bröstets storlek samt patientens egna önskemål; 

bröstbevarande kirurgi, mastektomi och modifierad radikal mastektomi. Bröstbevarande 

kirurgi innebär bortoperation av tumören med minst en centimeters marginal så att 

kvarvarande bröstvävnad återskapas vilket ger ett positivt kosmetiskt resultat (Almås et al., 

2011; Ringborg et al., 2008). Bröstbevarande kirurgi är ett lämpligt val för kirurgisk 

behandling av bröstcancer i tidigt stadium i kombination med postoperativ strålbehandling 

(Kirby, Basit & Manimaran, 2008). Mastektomi innebär avlägsnande av hela bröstkörteln. 

Detta övervägs när tumörerna är mycket stora, multicentriska, om det finns risk för 

lokalrecidiv eller återfall efter tidigare bröstbevarande kirurgi samt när patienten väljer 

själv. Om lymfkörtlarna i armhålan innehåller cancerceller tas även de bort vid 

avlägsnandet av bröstkörteln och ingreppet kallas modifierad radikal mastektomi (Almås et 

al., 2011; Ringborg et al., 2008).  

Hormonbehandling 

Friska celler i bröstet är beroende av hormonet östrogen för normal funktion och tillväxt. 

Tumören i bröstet kan också vara östrogenberoende. Det upptäcks då vid mastektomi att 

tumörerna innehåller cirka 80 procent östrogenreceptorer. Hormonbehandling ges till 

kvinnor som har östrogenberoende tumörer. Genom att ge antiöstrogen hindras 

receptorerna, på så sätt upphör stimuleringen av tumörcellerna. Behandlingen ges under 3-

5 år och minskar risken för recidiv (Almås, 2002). 

Strål- och cytostatikabehandling 

Kirurgi kombineras med strålbehandling vid misstanke om kvarvarande tumörceller. 

Strålbehandlingen ges till alla patienter som genomgått bröstbevarande kirurgi samt vid 

spridning av tumören till lymfkörtlar. Behandlingen erbjuds 6-8 veckor efter operationen 

för att minska risken för återfall (Almås et al., 2011; Ringborg et al., 2008). 

Strålbehandling kan orsaka fysiska och psykiska besvär hos patienten. Biverkningar som 

förekommer vid behandlingen är illamående, kräkningar, håravfall, viktminskning, 

hudförändringar. Allt detta kan i sin tur leda till en ändrad kroppsuppfattning (Reitan & 

Schölberg, 2003).  

Att kombinera strålbehandlingen med hormon- och cytostatikabehandling är också vanligt 

förekommande. För att få behandling med cytostatika behöver patienterna uppfylla 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chintamani%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tandon%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mishra%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Agarwal%20U%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Saxena%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wiatrek%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kruper%20L%22%5BAuthor%5D
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vårdprograms bestämda kriterier. Cytostatika ges till kvinnor som är yngre än 60 år och har 

en utsprid cancer till lymfkörtlar eller en aggressiv tumör som är större än 10 mm medan 

kvinnor över 60 år kan få samma behandling om de uppfyller samma kriterier, med 

tumörer som inte är hormonkänsliga (Almås et al., 2011). 

Psykologiska reaktioner  

Cancerdrabbade patienter kan förlora kontrollen över sin hälsa, sina framtidstankar och sitt 

liv. Patienterna kan känna sig maktlösa, rädda och oroliga över sjukdomsförloppet (Reitan 

& Schölberg, 2003). Enligt Cullberg (2006) kan förlust av något kroppsorgan på grund av 

operation eller olycksfall ofta leda till starka psykiska reaktioner. 

Tidigare studier påvisar att diagnosen bröstcancer kan leda till försämrad välbefinnande 

respektive försämrad fysiskt, emotionell och social funktion. Patienter som får 

bröstcancerdiagnosen är chockade och upprörda (Beatty, Oxlad, Koczwara & Wade, 2008; 

Iwamitsu et al., 2005). De största psykologiska problemen hos cancerpatienter är ångest 

och depression. Dessa problem varierar mellan olika undersökningar och kan vara 

beroende av sjukdomsstadier (Hellbom & Thome, 2011). Enligt Burgess et al. (2005) 

förekommer depression, ångest eller båda hos nästan 50 procent av kvinnorna under det 

första året efter diagnosen.  

Det kvinnliga bröstet är inte ett så ”viktigt” organ utifrån kvinnans fysiologi, men för 

många kvinnor spelar brösten en stor roll för deras självkänsla. Kvinnor som har förlorat 

det ena eller båda brösten kan utveckla depression. Dessa patienter känner sig mindre 

attraktiva och har ofta känslor som sorg och ängsla, till och med självhat inför den egna 

spegelbilden. Kvinnor som har förlorat sina bröst väcker lätt obehagskänslor hos andra när 

de visar sig nakna. Den känslan förstärker ångesten hos den drabbade (Cullberg, 2006). 

Traumatisk kris och krisfaser vid cancer 

Cancerdrabbade patienter kan genomgå en traumatisk kris (Reitan & Schölberg, 2003). 

Enligt Cullberg (2006) definieras traumatisk kris följande, ”individens psykiska situation 

vid en yttre händelse som är av den arten eller graden att den fysiska existensen, sociala 

identiteten och tryggheten eller de grundläggande möjligheterna till tillfredsställelse i 

tillvaron hotas” (Cullberg, 2006, s. 120). 

En traumatisk kris består av fyra faser: chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och 

nyorienteringsfasen. Under chockfasen förnekar personen verkligheten med allt kraft. Den 

drabbade kan fortsätta leva på samma sätt som innan den traumatiska händelse, fast under 

ytan är allt kaotiskt. Efter den fasen kan personen ha svårt att minnas allt som sagt eller 

skett. Det är därför viktigt att vårdpersonalen är medvetna om det om de skall ge viktigt 

medicinsk information till patienter i denna fas. Chockfasen är bara en kort stund från 

första ögonblicken till några dagar. Reaktionsfasen tillsammans med chockfasen ingår i 

den ”akuta krisen”. Under reaktionsfasen ”öppnar personen sina ögon” för det som skett. 

Försvarsmekanismerna sätts i gång och personen försöker finna någon mening i den 

dramatiska situationen. Bearbetningsfasen kan pågå från sex månader upp till ett år. Under 

denna fas vänder sig personen mot framtiden igen och försöker lära sig att leva med de nya 

omständigheterna. Den sista fasen, nyorienteringsfasen pågår under hela 

sjukdomsförloppet. Den drabbade har redan bearbetat och accepterat händelsen och 

försöker koncentrera sig på nya saker för att kunna gå vidare i livet (Cullberg, 2006). 

Kroppsuppfattning 

Genomgången mastektomi är en upplevelse som varierar från patient till patient (Carlsson, 

2007). Efter det kirurgiska ingreppet är kvinnornas tankar och känslor samlade kring sin 
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egen kroppsuppfattning och sexualitet (Almås, 2002). Det beskrivs i en studie att 

kroppsuppfattning är personens tankar och beteende som relaterat till det egna utseendet. 

En förändrad utseende leder inte bara till ett förändrat kroppsuppfattning på grund av 

sjukdom, utan till en påminnelse om sjukdomen (Bolton, Lobben & Stern, 2010).  

Kroppsbilden innefattar alla tolkningar varje person har om sig själv för sina 

kroppsfunktioner och utseende. Hur personen ser på sin kropp beror på självbilden 

(personliga jaget). Med självbild menas den inre bild som människor har om sig själva och 

som beskriver hur de uppfattar sig själva i sin miljö. Om en person har en positiv självbild 

leder det till att personen lever i ett gott förhållande med sin kropp (Reitan & Schölberg, 

2003). 

En studie med friska deltagare fann att en positiv kroppsuppfattning är förknippad med 

bättre självförtroende och bättre psykisk välbefinnande (Jáuregui & Bolaños, 2011).  

Cancerdiagnosen anknyts inte sällan med de fysiska förändringar som kan bli följd av 

sjukdomen och kan ofta leda till en ändrad kroppsbild även om personer inte genomgått 

någon kirurgisk behandling (Reitan & Schölberg, 2003). 

Sexualitet 

WHO definierar sexualitet som ”integrationen av de kroppsliga, känslomässiga, 

intellektuella och sociala aspekterna av sexuell art på ett sätt som är positivt berikande och 

som befrämjar personligt utveckling, sammanhållning och kärlek” (Reitan & Schölberg, 

2003, s. 81). Enligt Sbitti et al. (2011) innefattar sexualitet känslor om den egna kroppen, 

intresse för sexuella aktiviteter, behovet av partner och beröring, samt möjligheter att delta 

i tillfredsställande sexuella aktiviteter. 

Sexualitet är en viktig del av personens identitet (Reitan & Schölberg, 2003). När kvinnan 

förlorar det ena eller båda brösten kan det för henne kännas som att förlora en del av sin 

könsidentitet (Carlsson, 2007). Andersson har beskrivit i (Almås et al., 2011, s. 441) ”om 

man skär i bröstet, skär man också rakt in i detta känsloliv, i det mest grundläggande 

psykiska och erotiska.”  

Om en cancerpatient förlorar delar av sin sexualitet på grund av sjukdomen kan detta 

orsaka lidande. Det personliga jaget hotas till följ av kroppsförändringen. En förändrad 

personlighet kan ge olika konsekvenser som att patienterna upplever att andra människor 

inte ser dem som attraktiva längre vilket i sin tur leder till sexuellt inaktivitet. Oavsett 

cancerform orsakar cancerbehandlingarna en försämrad sexualitet. Att förlora sexuellt 

välbefinnande kan leda till sorgereaktioner. Graden av sorgereaktionssvårighet beror på 

vilken betydelse kroppsfunktionen eller kroppsorganen har haft för patienten (Reitan & 

Schölberg, 2003).   

Att älska och att känna sig älskad är förknippat med god hälsa. Kvinnliga bröst är ett organ 

som har stor roll i sexlivet. Stimulering av bröst kan ge orgasm hos många kvinnor. Att få 

diagnosen bröstcancer kan uppge hot mot den egna attraktionsförmågan och självkänslan 

(Hellbom & Thome, 2011).   

Livskvalitet  

Livskvalitet kan definieras som ”en individuell känsla av tillfredsställelse eller 

otillfredsställelse med de områden i livet som hon/han upplever som viktiga i livet”( Reitan 

& Schölberg, 2003, s.38). Livskvalitet är en flerdimensionellt och subjektivt begrepp som 

inkluderar både fysiska, psykiska och sociala aspekter av livet (Reitan & Schölberg, 2003). 

Begreppet livskvalitet har fått stor betydelse inom hälso- och sjukvården och används ofta 

synonym med välbefinnande. Hälsorelaterad livskvalitet är det nya och mer korrekta 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bolton%20MA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lobben%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stern%20TA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22J%C3%A1uregui%20Lobera%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bola%C3%B1os%20R%C3%ADos%20P%22%5BAuthor%5D
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begreppet som används numera inom hälso- och sjukvården (Carlsson, 2007). Enligt 

Poorkiani et al. (2010) hälsorelaterad livskvalitet är ett mångdimensionellt begrepp och 

används som en hälsobeskrivning. Den består av olika områden som fysisk och social 

funktion samt psykiskt välbefinnande. Poorkiani et al. (2010) beskriver i sin studie att 

livskvaliteten (QoL) hos bröstcancer patienter som hade deltagit i rehabiliteringsprogram 

som sjukgymnastik, utbildning och rådgivning hade varit mycket bättre än de som inte 

deltog i dessa program. Därför bör större uppmärksamhet ägnas åt rehabiliteringsprogram 

genom att hålla samråd session för patienterna och fortsatt vård tjänster för dessa patienter. 

Enligt Carlsson (2007) är det individuellt hur hon upplever en god livskvalitet. Människor 

med samma sjukdomar och samma behandlingsmetoder kan uppleva livskvalitet på olika 

sätt. Livskvalitet hos en bröstcancerpatient mäts ofta utifrån kroppsuppfattning och 

sexualitet i den psykiska aspekten. 

Olika behandlingsmetoder samt tiden efter genomgången operation kan vara avgörande för 

patientens livskvalitet. Resultatet från en studie med bröstbevarande kirurgi och 

mastektomi visar att 30 dagar efter operationen uppgav mastektomiserade kvinnor en låg 

livskvalitet. Samma mastektomerade kvinnor uppföljdes två år senare och då hade deras 

livskvalitet förbättrats till samma nivå som kvinnorna genomgått bröstbevarande kirurgi 

(Pandey,  Thomas,  Ramdas & Ratheesan, 2006).  

Postoperativ omvårdnad 

Efter genomgången mastektomi är vistelsen på sjukhuset ganska kort (Almås et al., 2011). 

Wells et al. (2004) beskriver att kvinnor skulle vilja stanna på sjukhuset längre efter 

genomgången axiller (modifierad radikal mastektomi) mastektomi. Almås et al. (2011) 

menar att syftet med omvårdnaden är att hjälpa kvinnorna att hantera tiden efter 

operationen på bästa sätt. Kvinnorna erbjuds vid de flesta sjukhus att träffa andra kvinnor i 

samma situation eller ingå i patientskolor och uppföljningsgrupper. På sjukhuset får 

patienterna information om sjukdomen, eventuella komplikationer och om den första 

uppföljningen från hälso- och sjukvården. De flesta patienter är stressade efter operationen 

och kommer inte ihåg all information som getts på sjukhuset. Vid utskrivningen får 

patienterna information om att de gärna kan ringa kontaktsjuksköterska vid behov (Almås 

et al., 2011). 

I en studie där kvinnor som har genomgått olika metoder av bröst kirurgi, visade det sig att 

många kvinnor sökte information och rådgivning per telefon under de första sex veckorna 

efter operation. Resultatet av samma studie visar att hemuppföljning för patienter som 

genomgått mastektomi var särskilt viktig för patienters välbefinnande (Sayin & Kanan, 

2010).  

Sjuksköterskans roll  

I en studie av de Almeida Araújo, da Silva, Bonfim
 
och Fernandes (2010) uttalar de 

intervjuade sjuksköterskorna att kommunikation är ett grundläggande och viktigt verktyg 

mellan sjuksköterska och patient samt för en högkvalitetsvård.  

Kommunikation kan beskrivas utifrån en linjär modell: sjuksköterskan sänder ett budskap 

som patienten tar emot sedan skickar tillbaka ett svar vilket visar att denne har uppfattat 

budskapet. Sjuksköterskans roll är att stödja patienten och dennes närstående samt 

informera patienten på ett sådant sätt att dennes förståelse och kunskap om sjukdomen ökar 

för att stärka patientens hopp. I relationen mellan patient och sjuksköterska kommer det 

alltid att finnas inslag av beroende och makt. Patienten kommer att ha ett behov av 

information och stöd, sjuksköterskan är den som har kunskap vilken kan välja att ge eller 

begränsa den (Reitan & Schölberg, 2003). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Pandey%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Thomas%20BC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ramdas%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ratheesan%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sayin%20Y%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kanan%20N%22%5BAuthor%5D
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Odling , Norberg och Danielson (2002) beskriver hur svenska sjuksköterskor uttalat sina 

åsikter om det viktigaste behovet hos bröstcancerpatienter och deras anhöriga. Mer än 

hälften av deltagarna tycker att stöd och information är det viktigaste. Ett fåtal av 

sjuksköterskorna nämner behovet av fysisk vård. Resultatet har påvisat att de flesta 

sjuksköterskor inte vet vilket behov en bröstcancer patient och dennes anhöriga har. 

Dessutom har sjuksköterskorna själva uttalat ett behov av stöd. I en annan studie har 

mastektomerade kvinnor bedömt sjuksköterskans arbetsuppgifter. Forskarna rapporterar att 

patienterna har gett det lägsta betyget till sjuksköterskors uppgifter i termer av fysisk 

rehabilitering (Wro'nska, Stepie'n & Dobrowolska, 2007). 

För att kunna hjälpa patienten på bästa sätt måste sjuksköterskan kunna sätta sig in i 

dennes situation samt att ha god kunskap om sjukdomen och behandlingen. Det är viktigt 

att hon är medveten om hur hon kommunicerar med patienten och att kunna kritiskt 

bedöma sitt eget agerande. Det krävs vilja och mod att engagera sig i patientens problem 

och behov (Reitan & Schölberg, 2003). Wilkinson beskriver (Reitan & Schölberg, 2003, 

s.79) ”orsakerna att sjuksköterskorna drar sig för att gå in i svåra samtal med patienter är 

rädslan för deras känslouttryck och även rädslan för den egna döden och egna reaktioner”. 

Problemformulering  

I tidigare studier har forskarna funnit att det kvinnliga bröstet inte bara är en symbol för 

kvinnligheten utan är en viktig intim och central del av kvinnans kropp, känsloliv och 

sexualitet (Almås et al., 2011; Fang, Chiu & Shu, 2011; Sbitti et al., 2011; Weaver, 2009). 

de Almeida Araújo et al. (2010) menar att för mastektomerade kvinnor är allt nytt och det 

sker många förändringar på en och samma gång. Dessa förändringar kan producera 

konflikter vilket gör att färdigheter behövs för att upprätthålla individualitet och kvaliteten 

på sjukvården. Sbitti et al. (2011) menar att kvinnors psykiska hälsa kan påverkas negativt 

efter mastektomi på grund av en förändrad kroppsbild. För att kunna hjälpa denna 

patientgrupp på bästa sätt behöver vårdpersonalen ha en bra kunskap och förståelse vid 

möte med dessa kvinnor inom vården. Sjuksköterskan spelar en stor roll i kvinnans nya liv 

utan bröst och bör hjälpa henne att hitta sin nya identitet genom att visa empati, kunskap 

och förståelse (Almås et al., 2011; de Almeida Araújo et al., 2010; Fang, Chiu & Shu, 

2011; Sbitti et al., 2011; Weaver, 2009). 

SYFTE 

Syftet var att beskriva kvinnors kroppsuppfattning och sexualitet efter genomgången 

mastektomi på grund av bröstcancer. 

METOD 

Val av metod 

Som metod valdes litteraturstudie för att kunna besvara studiens syfte genom att 

sammanställa och granska tidigare vetenskapliga studier i området (Forsberg & 

Wengström, 2008). Enligt Friberg (2006) syftar en litteraturstudie till att skapa en 

överblick över ett valt forskningsområde eller att sammanställa publicerade resultat på ett 

strukturerat sätt. 

Datainsamling och urvalskriterier  

Vetenskapliga artiklar söktes via databaserna PubMed och CINAHL då de databaserna är 

mest användbara inom omvårdnadsforskning. PubMed innehåller både medicinsk- och 

omvårdnadsforskning medan CINAHL omfattar omvårdnadsforskning. Sökning 

genomfördes även i databasen PsycINFO, som omfattar psykologisk forskning om 

omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström, 2008). Detta genererade samma artiklar 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Odling%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Norberg%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Norberg%20A%22%5BAuthor%5D
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som redan hittats genom PubMed och CINAHL därför exkluderades denna databas i 

studien. 

Inklusionskriterier vid databassökningen var att artiklarna skulle omfatta kvinnor i alla 

åldrar som genomgått mastektomi på grund av bröstcancer varför män med bröstcancer 

exkluderades. Vidare valdes artiklar som var skrivna på engelska, presenterades med 

abstracts och publicerades mellan åren 2001 och 2011. Artiklar som inte fanns i fulltext 

online och var publicerade innan år 2001 exkluderades för att undvika inaktuell forskning 

eftersom enligt Forsberg och Wengström (2008) bör en litteraturstudie innehålla aktuell 

forskning inom området. I CINAHL valdes ”peer reviewed” vilket innebär att artikeln har 

kritisktgranskats innan publicering (Forsberg & Wengström, 2008). Detta är inte möjligt 

att välja vid sökning via databasen PubMed därför genomfördes kontroll i Ulrichs 

Periodicals Directory för att säkerställa att tidskrifterna var ”refereed”.  

För att kunna söka artiklar som är relevanta för studien valdes sökorden ut med hjälp av 

MeSH termer, Medical Subject Headings, i databasen PubMed medan i CINAHL användes 

ämnesord, Subject Headings. De sökord som användes var ”Mastectomy”, kombinerad 

med ”Psychosocialfactors”, ”Body Image”, ”Sexuality”, ”Breast Neoplasms”, ”Stress, 

Psychological”, ”Psychology”, ”Nursing Care” och ”Onkologic Nursing”, se tabell 1 och 

2. De flesta artiklar som är inkluderade återkom under flera sökkombinationer, de är dock 

redovisade under vilket sökord de först hittades. 

Resultatet av databassökningar presenteras i tabell 1 och tabell 2. 

 Tabell 1: Databassökningar i Cinahl. 

Sökord Databas 

Datum 

Begränsningar Antal 

träffar 

Granskade 

abstracts 

Granskade 

artiklar 

 

Inkluderade 

artiklar 

MH 

”Mastectomy” 

and 

”Psychosocial- 

factors”  

Cinahl 

September 

2011 

Published 

Date from.   

Jan 2001, 

Abstracts 

available, 

English, 

Female, Peer 

Reviewed 

 

49 26 5 1 

MH 

“Mastectomy” 

and “Body 

Image” and 

“Sexuality” 

Cinahl 

September 

2011 

Published 

Date fr.o. m   

Jan 2001, 

Abstracts 

available, 

English, 

Female, Peer 

Reviewed 

 

13 10 4 1 

Summa  

 

 62 36 9 2 

 

Tabell 2: Databassökningar i PubMed. 
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Sökord Databas 

Datum 

Begränsningar Antal 

träffar 

Granskade 

abstracts 

Granskade 

artiklar 

 

Inkluderade 

artiklar 

“Breast 

Neoplasms” [mh] 

AND 

“Mastectomy” 

[mh] AND “Body 

Image” [mh] 

PubMed 

September 

2011 

 

 

Abstracts, 

Published in 

the last 10 

years, 

English, 

Female, 

Humans 

100 62 17 9 

“Mastectomy” 

[mh] AND “Body 

Image” [mh] AND 

”Sexuality” [mh] 

PubMed 

September 

2011 

 

Abstracts, 

Published in 

the last 10 

years, 

English, 

Female, 

Humans 

13 10 3 1 

“Mastectomy” 

[mh] AND “Stress, 

Psychological”[mh] 

AND “Nursing 

Care” [mh] 

PubMed 

September 

2011 

 

Abstracts, 

Published in 

the last 10 

years, 

English, 

Female, 

Humans 

3 3 1 0 

“Mastectomy/ 

Psychology” [mh] 

PubMed 

September 

2011 

 

Abstracts, 

Published in 

the last 10 

years, 

English, 

Female, 

Humans 

249 112 19 4 

 

 

 

 

 

 

“Body Image”[mh] 

AND “Sexuality” 

[mh] AND “Breast 

Neoplasms” [mh] 

PubMed 

September 

2011 

 

Abstracts, 

Published in 

the last 10 

years, 

English, 

Female, 

Humans 

23 16 0 0 

“Breast 

Neoplasms”[mh] 

AND “Onkologic 

Nursing”[mh] 

AND 

“Mastectomy”[mh] 

PubMed 

September 

2011 

 

Abstracts, 

Published in 

the last 10 

years, 

English, 

Female, 

Humans 

18 11 1 0 

“Body Image”[mh] 

AND 

“Sexuality”[mh] 

AND “Stress, 

Psychological” 

PubMed 

September 

2011 

 

Abstracts, 

Published in 

the last 10 

years, 

English, 

6 6 0 0 
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[mh] Female, 

Humans 

Summa   412 220 41 14 

 

 

Manuell sökning 

En manuell sökning gjordes för att få fler artiklar inom ämnesområdet. Enligt Forsberg och 

Wengström (2008) utförs det genom att studera referenslistan till redan funna artiklar inom 

ämnesområdet. Dessa referenser söktes i databaser och granskades därefter, 5 artiklar 

valdes ut med hjälp av denna metod. Av dessa 5 användes 2 i studien. Detta innebär att det 

totala antalet artiklar i studien är 18 stycken. 

Dataanalys/Databearbetning 

Den första granskningen gjordes genom att studera rubrikerna till de artiklar som 

sökningen gav, för att bedöma om rapporten var relevant för denna litteraturstudie. Om 

rubrikerna bedömdes som väsentliga lästes abstrakten. Den andra granskningen utfördes då 

abstrakten var lästa. De abstrakt som berörde syftet i denna litteraturstudie valdes ut och 

hela forskningsrapporten lästes. Den tredje granskningen gjordes när rapporten var läst och 

då bestämdes om rapporten var relevant för denna litteraturstudie eller inte.  

Inkluderade artiklar lästes flera gånger var för sig av båda författarna och det markerades 

relevanta data i texten. För att försäkra sig om att artiklarna uppfattades på liknande sätt av 

båda författarna jämfördes markeringar och därefter diskuterades och analyserades 

artiklarna gemensamt. Efteråt med hjälp av ett kvalitetsbedömningsunderlag 

klassificerades och värderades artiklarna utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och sammanfattades i en matris (se bilaga 2). 

Klassificering och kvalitetsvärdering av artiklarna 

För att kunna klassificera och värdera de vetenskapliga artiklarna användes ett modifierat 

bedömningsunderlag utifrån Berg et al. (1999) och Willman et al. (2006) (se bilaga 1). 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) kan artiklar graderas att ha hög (1), medel (2) eller 

låg (3) kvalité. Artiklar med låg kvalité bör inte inkluderas i studien.  

Tillförlitlighet 

I denna litteraturstudie användes bara originalartiklar som var primärkällor och publicerade 

i vetenskapliga tidsskrifter för att kunna ge studien ett tillförlitligt resultat. Författarna av 

denna studie har läst igenom artiklarna var för sig för att på så sätt få en så objektiv bild av 

innehållet som möjligt vilket ger en högre trovärdighet. Författarna har även frångått att 

lägga in egna värderingar för att behålla ett objektivt förhållningssätt. De artiklar som 

redovisas i resultatet presenteras enligt Forsberg och Wengström (2008) i en matris 

utarbetad av (Berg et al., 1999; Willman et al., 2006). För att undvika feltolkningar 

användes lexikon (engelska till svenska) vid bearbetning och översättning av data. 

Artiklarna var både kvalitativa och kvantitativa studier och sökningen var till största del 

systematisk vilket ger hög reliabilitet då det går att följa sökningarna och upprepa dem. 

Forskningsetiska överväganden 

Vid en litteraturstudie är det viktigt att använda artiklar som har fått tillstånd från en etisk 

kommitté eller där noggranna etiska överväganden gjorts. Forskningen får inte innehålla 
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fusk och ohederlighet. Med det menas att det dels inte får förekomma snedvridning av 

forkningsprocessen genom fabricering, stöld eller plagiat av data. Det får heller inte 

förekomma någon ohederlighet mot en anslagsgivare. Det är viktigt att alla artiklar som 

ingår redovisas. Alla resultat till forskningen måste presenteras, det innebär att både 

resultat som stödjer respektive inte stödjer forskningen måste innefattas i rapporten 

(Forsberg & Wengström, 2008). Författarna har inte haft för avsikt att förvränga eller 

plagiera inhämtat material. 

RESULTAT 

I denna studie valde författarna att beskriva kvinnors kroppsuppfattning och sexualitet efter 

genomgången mastektomi på grund av bröstcancer. Resultatet presenteras utifrån 

föreliggande studiens syfte samt de teman som framkom under databearbetningen vilka 

ligger till grund för underrubrikerna. 

Kroppsuppfattning 

Bröstcancer är ett hot mot kvinnlighet och kroppsintegritet samt ändrar kvinnors relation 

till den egna biologiska kroppen och utlöser krisreaktioner i vilken utsträckning de hade 

tidigare ignorerat en viktig del av sin kropp (Adachi, Ueno, T., Fujioka, Fujitomi & Ueno, 

H., 2007; Pilot- Ziegler, Sassi, Raffoul & Delaloye, 2010). Enligt Anagnostopoulos och 

Myrgianni (2009) är mastektomi ett ingrepp på skönheten, attraktiviteten och 

uppfattningen av sig själv. Mastektomerade kvinnor upplever starkare negativ påverkan 

gällande kroppsuppfattning jämfört med kvinnor vilka genomgått andra 

bröstcancerkirurgiska ingrepp (Avis, Crawford & Manuel, 2004; Yurek, Farrar & 

Andersen, 2000). 

Efter bröstcancerbeskedet har de flesta kvinnor fokus på i första hand att överleva istället 

för att tänka på sjukdomen och sin kroppsuppfattning. Forskarna redovisar att även om 

kvinnorna sörjer sitt/sina bröst känner de sig lugnare när tumören är bortopererat 

(Altschuller, et al., 2007; Anagnostopoulos & Myrgianni, 2009). Att förlora ett bröst utgör 

en ständig påminnelse om cancersjukdomen (Avis, et al., 2004).  

Kroppsuppfattningsproblem skilde sig signifikant med kirurgi metod men inte av 

bröstcancer stadium vid diagnos, trots att en större andel av patienterna vid stadium I och II 

fick mastektomi med rekonstruktion men kroppsuppfattningsproblem skilde sig inte 

signifikant efter metod av kirurgi (Collins, et al., 2011). För kvinnor som genomgått 

mastektomi förändrades kroppsuppfattningen negativt och kvinnorna upplevde bristande 

intresse för sex. Rekonstruktion av bröstet medförde något bättre kroppsuppfattning (Avis, 

et al., 2004).  

Sheppard och Ely (2008) menar att mastektomi är en amputation vilken stör kvinnans 

kroppsuppfattning. Enligt Fobair et al. (2006) uppfattar kvinnorna sig mindre feminina 

samt innehar en mer negativ inställning gentemot den egna kroppen, i jämförelse med 

kvinnor vilka har genomgått bröstbevarandekirurgi. Mastektomerade patienter hade högre 

kroppsförändringsstress än patienter med bröstbevarande kirurgi (Frierson, Thiel & 

Andersen, 2006).  

Enligt Noyan, Sertoz, Elbi, Kayar och Yilmaz (2006) känner mastektomerade kvinnor en 

lägre självförtroende i jämförelse med friska kvinnor och kvinnor behandlade med 

bröstbevarandekirurgi. En studie som genomfördes i USA med yngre kvinnor efter 

kirurgisk cancerbehandling inklusive mastektomi visar att det inte bara var bröstförlusten 

som relaterade till negativ självkänsla och sämre kroppsuppfattning utan det största 

problemet var håravfall, viktökning eller viktminskning. Kroppsuppfattningen påverkades 
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negativt av alopeci (håravfall) och känslan av att inte känna sig attraktiv och feminin 

(Fobair, et al., 2006).  

I en studie av Falk Dahl, Reinertsen, Nesvold, Fosså och Dahl (2010) gjordes jämförelser 

mellan två grupper som genomgått bröstbevarande kirurgi eller mastektomi. De som 

genomgått mastektomi hade sämre kroppsuppfattning och självförtroende än de som 

genomgått bröstbevarande kirurgi. En större andel av kvinnorna med sämre 

kroppsuppfattning efter genomgången mastektomi ville genomgå bröstrekonstruktion. 

Dessutom hade kvinnor med sämre kroppsuppfattning utvecklat fibros i 

behandlingsområdet och på grund av detta ändrat sina kläder i stor utsträckning. En 

signifikant större andel av de patienterna med sämre kroppsuppfattning rapporterade sämre 

hälsa, användning av analgetika och psykofarmaka, förekomst av ångest eller depression 

samt kronisk trötthet jämfört med bättre kroppsuppfattnings grupper (Falk Dahl, et al., 

2010). Jämförelser för kroppsuppfattning gjordes mellan kvinnor som genomgått 

bröstbevarande kirurgi eller mastektomi. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan 

grupperna i tid efter operation (Anagnostopoulos & Myrgianni, 2009; Frierson, et al., 

2006). 

 Kvinnor som genomgått mastektomi rapporterade sämre kroppsuppfattning och lägre 

social funktion, jämfört med den bröstbevarande kirurgi gruppen (Anagnostopoulos & 

Myrgianni, 2009). Hälften av deltagarna upplevde två eller flera kroppsuppfattnings 

problem efter operationen. Rapporterade problem var känsla om att vara medveten eller 

generad över sin kropp, oroade sig för sin sexuella attraktionskraft och kände sig mindre 

kvinnlig (Fobair, et al., 2006). 

När det gällde låg social dysfunktion fanns det inga signifikanta skillnader i allmän oro för 

kroppsuppfattning bland de tre grupperna (mastektomi, bröstbevarande kirurgi och friska) 

av kvinnor. Men angående hög social dysfunktion, uppvisade kvinnor som genomgått 

mastektomi signifikant högre poäng på en allmän oro för kroppsuppfattning jämfört med 

bröstbevarande och friska gruppen (Anagnostopoulos & Myrgianni, 2009). 

Utseende efter bröstförlusten och dess konsekvenser  

Utseendet är en viktig aspekt i de flesta kvinnors liv. Att genomgå mastektomi kan påverka 

på kvinnans självkänsla, identitet och kvinnlighet negativt (Anagnostopoulos & Myrgianni, 

2009; Pilot- Ziegler, et al., 2010). Enligt Avis et al. (2004) känner mastektomerade kvinnor 

större oro över sitt förändrade utseende än bröstbevarande kirurgi gruppen. De två 

kirurgiska grupperna skilde sig betydligt mer när det gällde attraktivitet och 

tillfredsställelse med kropp och utseende. Mastektomerade kvinnor rapporterade en 

betydligt högre upplevelse av minskad attraktivitet och större missnöje med kropp och 

utseende jämfört med bröstbevarande kirurgi gruppen (Anagnostopoulos & Myrgianni, 

2009). I studier av Avis et al. (2004), Burwell et al. (2006) och Fobair et al. (2006) beskrev 

kvinnorna, vilka genomgått mastektomi, att de upplevde sig mindre attraktiva. De undvek 

att träffa människor på grund av känslor om utseende och kände sig mindre fysisk och 

sexuell attraktiva, var missnöjda med kroppen och ärr och missnöjda även när de var 

klädda (Anagnostopoulos & Myrgianni, 2009). När det gällde nakenhet hade kvinnor 

svårare att titta på sig själva naken och att bli sedd naken av sin partner efter operation 

(Didier, et al., 2009). 

Hur kvinnorna uppfattade sina kroppar efter ingreppet berodde inte minst på vilken 

betydelse utseendet hade haft för dem innan operationen. Kvinnor som hade prioriterat sitt 

utseende och levt ett hälsosamt liv hade svårt att anpassa sig i den nya kroppen efter 

genomgången mastektomi. De kände att deras kroppar hade svikit dem. För alla deltagare 

utseende var inte så viktigt i studien av Pilot-Ziegler et al. (2010). Ett fåtal kvinnor uppgav 
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att de  inte var så uppmärksamma över sitt utseende innan bröstcancerdignosen men i 

samband med sjukdomen och operationen krävde den tidigare ignorerade kroppen 

uppmärksamhet. Denna brist på uppmärksamhet tolkades då i samband med sjukdom och 

efter operationen som en form av respektlöshet gentemot sina organ i likhet med mot sig 

själva. Efter genomgången mastektomi utvecklade dessa kvinnor känslor av skuld eller 

ånger som ledde till reflektion över och omdefinering av sig själva. Forskarna hävdar att 

vissa kvinnor inte tyckte om sina bröst innan operationen, men efter genomgången 

mastektomi insåg dessa kvinnor vilken fruktansvärt känsla var att förlora ett bröst (Pilot- 

Ziegler, et al., 2010). 

Att göra ansträngningar för att upprätthålla sitt utseende efter mastektomi kan fungera som 

en skyddande faktor och kan hjälpa kvinnor att må bättre under återhämtningsfasen 

(Moreira & Canavarro, 2010). I flera studier redovisade forskarna att mastektomerade 

kvinnnor kände sig mindre attraktiva och mer medvetna om sitt utseende, samt hade 

mindre självförtroende, vilket gjorde att de inte tyckte om sitt allmänna utseende. De var 

missnöjda med sina ärr och hade högre nivåer av skam samt undvek att umgås med folk. 

Hos dessa kvinnor fanns ett behov av  att ”dölja” sin kropp och sitt/sina bröst 

(Anagnostopoulos & Myrgianni, 2009; Didier, et al., 2009; Fobair, et al., 2006; Frierson, et 

al., 2006; Moreira & Canavarro, 2010; Pilot- Ziegler, et al., 2010). 

Frierson et al. (2006) fann liknande resultat  och raporterede att kvinnorna känner oro att 

bli sedda nakna och försökte att inte tänka på hur deras kroppar såg ut innan operationen. I 

ett fåtal studier beskrevs att vissa kvinnor gick genom sina garderober och rensade bort 

kläder som inte längre kunde användas eftersom gamla kläder påminnde om deras bröst 

(Frierson, et al., 2006; Moreira & Canavarro, 2010). Enligt Pilot-Ziegler et al. (2010)  

upplevde kvinnorna i studien stark ångest av att se på den tomma platsen som blev kvar 

efter operationen. Vissa kvinnor anknöt bröstförlusten med handikapp som aldrig kommer 

att försvinna. De kände sig annorlunda och hade svårt att acceptera sina kroppar en  längre 

period efter genomgången mastektomi. 

Enligt forskningarna av Avis et al. (2004) och Pilot-Ziegler et al. (2010) kände kvinnorna 

som genomgått mastektomi asymetri och obalans som ledde till mer oro och de upplevde 

sig mindre feminina och attraktiva. Kvinnors kommentarer om utseende varierade från 

lindrigt missnöje till att uttala fasa över deras postoperativa resultat. Vissa kvinnor 

diskuterade bristen på naturlighet av sina implantat efter bröstrekonstruktion både vad 

gäller utseende och känsla (Altschuller, et al., 2008). Pilot- Ziegler et al. (2006) menade i 

sin studie att kvinnorna skulle önska sig en bilateral mastektomi för att kunna undvika den 

asymetri efter bröstförlusten och att få en bättre fysisk och psykisk balans medan 

Altschuller et al. (2007) som undersökte kvinnor med bilateral- och kontralateral 

profylaktisk mastektomi beskrev att kvinnorna var också  missnöjda med sina bröst även 

om de hade fått bröstrekonstruktion. De tyckte att  brösten ser onaturliga och osymetriska 

och att de hade väntat sig en bättre resultat.  

Kroppsuppfattning relaterat till metod av kirurgi, ålder och utbildning 

Flera studier fann att kvinnors kroppsuppfattning berodde på ålder, utbildning och metod 

av kirurgi (Anagnostopoulos & Myrgianni, 2009; Falk Dahl, et al., 2010; Fallbjörk, 

Karlsson, Salander & Rasmussen, 2010; Moreira & Canavarro, 2010). Fallbjörk et al. 

(2010) och Noyan et al. (2006) visade att kvinnor som hade valt bröstrekonstruktion efter 

genomgången mastektomi eller bröstbevarande kirurgi var yngre och hade 

högskoleutbildning samt upplevde bättre kroppsuppfattning. Forskarna menade att för 

yngre kvinnor i 30 årsålder kan ett bröst ha större betydelse än kvinnor i 65 årsålder. 

Forskarna i båda studierna menade att äldre patienter hade andra förväntningar på livet och 
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var därför mer nöjda med mastektomi. Dessa patienter hade en tendens att ” tunna ner” 

betydelsen av bröst. För dem var brösten inte så nödvändiga för deras fysiska eller 

känslomässiga välbefinnande. Unga kvinnor i studien menade att om de var äldre skulle 

bröstförlusten kanske inte spela så stor roll men i deras unga ålder tyckte de att en 

bröstrekonstruktion efter mastektomi skulle ge dem en bättre kroppsuppfattning. Kvinnor 

som definierade sig själva som ”äldre” svarade att de inte var så bekymrade över 

mastektomi på grund av sin ålder (Pilot-Ziegler, et al., 2010).  

Ett antal studier visar att kvinnor som genomgick enbart mastektomi eller mastektomi med 

rekonstruktion uppvisade en sämre kroppsuppfattning ,inte kände sig som en fullständig 

kvinna och inte var nöjda med utseendet i jämförelse med kvinnor som genomgick 

bröstbevarande kirurgi. De som valde bröstbevarande kirurgi var yngre än de som valde 

mastektomi (Anagnostopoulos & Myrgianni, 2009; Falk Dahl, et al., 2010; Moreira & 

Canavarro, 2010). Manganiello, Hoga, Reberte, Miranda och Rocha (2011) redovisade att 

kvinnors sexualitet efter mastektomi påverkades om de hade lägre utbildningsnivå, äldre 

partner och inte hade bröstrekonstruktion. Mastektomerade kvinnor hade lägre utbildning 

(grundutbildning) än kontrollgruppen samt bröstbevarandegruppen (Anagnostopoulos & 

Myrgianni, 2009). En signifikant högre andel av kvinnorna i bröstrekonstruktion gruppen 

hade 10 års eller mer utbildning och hade i större utsträckning arbete jämfört med 

mastektomerade kvinnor. Inga signifikanta skillnader fanns mellan grupperna avseende 

behandling av bröstcancer, levnadsförhållanden eller förändringar i levnadsförhållanden 

efter mastektomi (Anagnostopoulos & Myrgianni, 2009; Fallbjörk, et al., 2010). 

Yngre kvinnor med bröstcancer rapporterade mer problem med kroppsuppfattning, högre 

nivåer av nedstämdhet, ångest och ökad BMI. Patienter som genomgick mastektomi med 

rekonstruktion rapporterade sämre kroppsuppfattning när de tillfrågades fyra till sex veckor 

eller ett år efter genomgången kirurgisk behandling jämfört med patienter som genomgick 

bröstbevarande kirurgi. Två år efter kirurgiska behandling hade bröstbevarandegruppen 

och mastektomi med rekonstruktiongruppen samma kroppsbild. Patienter som genomgått 

enbart mastektomi rapporterade sämre kroppsuppfattning vid alla fyra tillfällen av 

strukturerade intevjuer (Collins, et al., 2011).  

Sexualitet 

Karabulut och Erci (2009) menade att bröstcancer förändrade eller tog bort fysiska och 

psykiska symboler för kvinnlighet som ledde till minskad sexualitet. Sheppard och Ely 

(2008) och Manganiello et al. (2011) påvisade att amputation av ett bröst på grund av 

bröstcancer påverkade kvinnans sexualitet på ett bestående sätt. Mastektomi förenades med 

allvarliga problem i det sexuella livet hos bröstcancer patienter. Sexuellt aktiva kvinnor 

hade större problem med kroppsuppfattning i samband med kirurgiska ingrepp, oro för 

viktökning eller viktminskning, håravfall till följd av kemoterapi/cytostatika behandling, 

partners större svårigheter att förstå deras känslor, lägre mental hälsa och självkänsla 

(Fobair, et al., 2006). I en studie rapporterade forskarna att sexuell aktivitet ingick i 

mellanmänskliga relationer. Om den stördes kunde detta leda till sexuell dysfunktion. 

Vidare visade studien att kvinnors sexuella lust var låg och att de inte var nöjda med 

sexlivet beroende på behandling, personliga egenskaper, kroppsuppfattning samt ålder och 

rökning (Karabulut & Erci, 2009). 

Avis et al. (2004) hävdade i sitt resultat att en del av kvinnor upplevde att deras sexliv var 

bra efter genomgången mastektomi medan övriga menade att behandlingarna gjorde dem 

trötta och mindre intresserade av sex och mindre villiga att lägga energi på den sexuella 

akten. Forskarna i studien fann att sexuell funktion var ett större problem än brist på 

sexuellt intresse. En av deltagarna i studien av Sheppard och Ely (2008) uttryckte att 
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sexuell aktivitet hade uteblivit minst 12 månader efter genomgången mastektomi. Även 

fem år efter operationen var sexuell aktivitet inte samma som tidigare.  

En del av kvinnorna som var sexuellt aktiva upplevde problem med minskad sexlust till 

följd av svårigheter att bli sexuellt upphetsad och att njuta av samlag samt få orgasm efter 

diagnos och operation (Burwell, Case, Kaelin & Avis, 2006; Fobair, et al., 2006; Karabulut 

& Erci, 2009). Förekommande orsaker till att kvinnor avstod från att vara sexuellt aktiva 

var avtaget intresse för sex, trötthet och/eller något fysisk problem som gjorde det svårt 

eller obekvämt med samlag (Avis, et al., 2004; Fobair, et al., 2006). Yurek et al. (2000) 

beskrev att kvinnor, vilka genomgått mastektomi, hade lägre sexuell aktivitet efter 

operation i jämförelse med andra bröstcancerkirurgiska ingrepp.  

Bland de 360 sexuellt aktiva kvinnorna, rapporterade ungefär hälften att de hade ett litet 

problem i två eller flera områden av sexuell funktion eller ett bestämt eller allvarligt 

problem i minst ett område. I denna grupp av kvinnor var brist på sexuellt intresse en 

bestämd eller allvarligt problem för 21 procent, svårighet att bli sexuellt upphetsad för 17 

procent, oförmåga att slappna av och njuta av sex för 12 procent och svårigheten i att ha en 

orgasm eller att nå en klimax (Fobair, et al., 2006).  

Mastektomerade kvinnor med högre nivåer av kroppsförändringsstress upplevde större 

känslor av missmod, besvikelse och missnöje med sin sexuella liv förutom att ha lägre 

nivåer av sexuell aktivitet medan en högre andel av kvinnorna i bröstrekonstruktion 

gruppen uppgav att de hade varit intresserad av sex och varit sexuell aktiva 

(Anagnostopoulos & Myrgianni, 2009; Fallbjörk, et al., 2010; Frierson, et al., 2006).  

I studien av Fobair et al. (2006) rapporterade en del av sexuellt aktiva kvinnor oro för sin 

sexuella attraktionskraft och kände sig generade över sin kropp medan övriga kvinnor var 

mer sexuell aktiva och mindre bekymrade över sin kropp i sitt förhållande. Vanligaste 

sexuella problem hos sexuellt aktiva kvinnor var torrhet i slidan på grund av kemoterapi, 

sämre psykisk hälsa och kroppsuppfattning beroende på metod av operation och partners 

svårigheter att förstå deras känslor. I studien kom även fram att bland tre etniska grupper 

av kvinnor rapporterade latin och asiatiska kvinnor färre sexuella problem än euro- 

amerikanska kvinnor. 

Sheppard och Ely (2008) samt Karabulut och Erci (2009) redovisade att mastektomerade 

kvinnor saknade stöd från vården när det gällde sexualitet. Brist på stöd är en annan 

anledning till kvinnornas minskade sexualitet. Karabulut och Erci (2009) visade att efter 

mastektomi förekom förändringar i en kvinnas sexualitet och intimitet. 

 Förlust av bröstvårtan  

Tidigare forskning påvisade att mastektomerade kvinnor skulle vilja bevara eller återställa 

sina bröstvårtor. Bröstvårtan ansågs vara central för kvinnans bröst och representerade 

intimitet, sensualitet samt var en symbol för kvinnlighet. Kvinnorna upplevde att de hade 

förlorat den erotiska känslan under samlag med sin partner och undvek att tänka på att de 

aldrig kommer att känna stimulering av sina bröstvårtor igen. Deltagarna i studierna och 

deras partner sörjde förlusten av bröstvårtan. De menade att ett bröst utan vårtgården inte 

var längre ett bröst (Altschuller, et al., 2007; Pilot- Ziegler et al., 2010).  Didier et al. 

(2009) visade inga signifikanta skillnader i sexlivet mellan kvinnor som hade bevarat sina 

bröstvårtor och de som inte behållit bröstvårtorna.  

Didier et al. (2009) uppvisade att kvinnor som kunde behålla sina bröstvårtor hade mindre 

problem med sitt nakenhet och upplevde en bättre kroppsuppfattning samt hade en högre 

nivå av tillfredsställelse än patienterna som inte bevarade bröstvårtorna. Kvinnorna som 
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förlorade vårtgården kände sig mindre kvinnliga, hade svårt att se på sig nakna och skulle 

ha föredragit att behålla den.  

Relationer 

Enligt Sheppard och Ely (2008) påverkades kvinnors sexuella liv negativt de första åren 

efter operation. Enligt kvinnorna i studien berodde separationen på brister i sexuella 

relationen på grund av mastektomi. Kvinnorna tyckte att deras partner inte längre kände sig 

sexuellt attraherad av dem vilket orsakade ett emotionellt och sexuellt avstånd mellan dem 

och ledde till separation. Enligt Avis et al. (2004) valde även en del av kvinnorna att 

avsluta relationen med sina partner, på grund av att mastektomi ändrades deras insikt om 

relationer och de kände sig inte lyckliga i sina förhållanden vilket orsakade separation.  

Vidare rapporterade Avis et al. (2004) att en del av kvinnor förbättrade sina relationer med 

sina partner, kom nära varandra och även sexlivet blev bättre efter cancerdiagnosen och 

mastektomi. Sheppard och Ely (2008) menade att kvinnor, som hade upplevt stöd från 

partnern, beskrev att förhållandet hade fördjupats relaterat till bröstcancern. Ett antal 

kvinnor kommenterade också att deras mäns stöd var en central del av deras varaktiga 

positiva synsätt (Altschuller, et al., 2008). Mastektomerade kvinnor, som inte levde i en 

relation beskrev en stor oro över aspekter rörande dejtning. Dessa aspekter innefattade att 

ta kontakt med och träffa potentiella partner, samt en rädsla att ta initiativ till en sexuell 

relation (Avis, et al., 2004).  

En del av deltagarna i studien som utfördes av Pilot- Ziegler et al. (2010) berättade att de 

inte vågade visa sig nakna framför sina män eftersom de kände sig fula och oönskade även 

om de visste att deras män var tålmodiga, förstående och älskade dem.  På grund av 

kvinnors egna känslor och tankar skapades ett stort missförstånd i relationen. Avis et al. 

(2004) beskrev i sin studie att kvinnors relationer med sina barn hade påverkats både 

positivt och negativt. En del av kvinnorna kände sig närmare och uppskattade tiden som de 

hade tillsammans med sina barn medan övriga kvinnor hade mindre tolerans att ha barn 

hemma och på grund av trötthet, depression och ångest drog sig undan och spenderade inte 

tiden med sina barn på samma sätt som de tidigare brukade göra. 

Kvinnor i ett förhållande hade inte diskuterat frågan om bröstrekonstruktion med sin 

partner. Majoriteten av de deltagande kvinnorna uppgav att de inte har påverkats av vem 

som helst när de gjorde sina beslut. Detta var dock mer betydligt uttalat i den 

mastektomiserade gruppen medan en betydligt högre andel av kvinnorna i 

bröstrekonstruktions grupp hade angivit att läkaren hade påverkat deras beslut. Ingen 

signifikant skillnad fanns mellan de två grupperna i förhållande till påverkan av sin partner 

(Fallbjörk, et al., 2010). Även om kvinnorna hade fått bra information av sin läkare och 

kände att de hade gjort en eftertänktsamt och rätt beslut om sin mastektomi, kunde de inte  

riktigt förstå  hur det kirurgiska ingreppet skulle påverka på deras liv och relationer 

(Altschuller et al., 2007; Pilot- Ziegler, et al., 2010). 

Livskvalitet 

Noyan et al. (2006) rapporterade att kvinnor som fick vara delaktiga i beslutprocessen 

upplevde högre grad av tillfredställelse med resultatet av ingreppet och ett gemensamt 

beslut mellan kvinnan och hennes läkare gav mindre negativ påverkan på livskvaliteten. En 

stor del av kvinnorna fick bestämma själva vilken kirurgisk behandling de ville genomgå 

men konsekvenserna av det valet som förekom var kvinnorna tvungen att leva med resten 

av livet. 

Kroppsuppfattningsdimensioner var inte signifikant förutsäga för livskvalitet i 

återhämtningsfasen. Det konstaterades att självmedvetandet var signifikant i samband med 
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depression, utseende tillfredsställelse med psykologiska och fysiska livskvalitet, och 

kroppens skam med fysisk livskvalitet  (Moreira & Canavarro, 2010). 

Dessutom tydde studierna på att rekonstruktionen förbättrade livskvaliteten och 

välbefinandet (Falk Dahl, et al., 2010; Moreira & Canavarro, 2010; Noyan, et al., 2006). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att kunna besvara studiens syfte valde författarna göra en litteraturöversikt. Enligt 

Forsberg och Wengström (2008) syftar en litteraturstudie att identifiera, värdera och 

analysera relevant forskning inom det valda området. Med hjälp av den valda metoden 

inkluderades både kvalitativa och kvantitativa studier i resultatet vilket gav en bred 

översikt av ämnet. Att använda både kvalitativa och kvantitativa artiklar ger 

forskningsöversikten en större trovärdighet (Forsberg & Wengström, 2008). Syftet med 

denna studie hade även kunna besvarats med en kvalitativ eller kvantitativ metod då skulle 

förmodligen liknande resultat ha uppnåtts. Men om en kvalitativ studie skulle utföras då 

skulle resultatet baseras på 6-8 svenska kvinnors upplevelser efter mastektomi och det 

skulle kanske inte vara möjligt att intervjua kvinnor i alla åldrar. Det skulle bara 

framkomma upplevelser för kroppsuppfattning och sexualitet för mastektomerade kvinnor 

och inte kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi. Genom att utföra en 

litteraturöversikt inkluderades 18 relevanta artiklar från olika länder vilket gjorde det 

möjligt att kunna jämföra vad kvinnor som genomgått mastektomi respektive 

bröstbevarande kirurgi upplevde och genom att inkludera kvinnor i alla åldrar upptäcktes 

skillnader mellan yngre respektive äldre kvinnors upplevelser av kroppsuppfattning och 

sexualitet efter genomgången mastektomi. 

Genom att söka i databaserna; PubMed och Cinahl inhämtades aktuella forskningar som 

inkluderades i arbetet. Dessa databaser valdes då de är inriktade på medicin och 

omvårdnad. Sökningarna gjordes med hjälp av MeSH termer i PubMed och Subject 

Headings i Cinahl för att söka de relevanta artiklarna som besvarade studiens syfte. För att 

få så relevanta artiklar som möjligt i databaserna sattes vissa begränsningar bland annat att 

artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2001 till 2011 för att få de senaste 

forskningsartiklarna. De flesta artiklar som är inkluderade via databassökning återkom 

under flera sökkombinationer, de är dock redovisade under vilket sökord de först hittades. 

Även en manuell sökning utfördes genom att studera referenslistorna på de redan 

inkluderade artiklarna och två artiklar inkluderades i studien via manuell sökning. Vid den 

manuella sökningen hittades dock en artikel från 2000 som ansågs vara relevant för studien 

och därför inkluderades. En artikel som användes i resultatet av Sheppard och Ely (2008) 

hade bara 4 deltagare i sin studie. Detta kan dock medföra risk och påverka föreliggande 

studiens resultat men efter diskussion bestämde författarna sig att använda den nämnda 

artikeln i resultatet därför att den svarade syftet. Eftersom syftet med studien var att 

beskriva kvinnors kroppsuppfattning och sexualitet efter genomgången mastektomi på 

grund av bröstcancer valdes artiklar om preventiv mastektomi bort då dessa kvinnor inte 

erhållit diagnosen bröstcancer. Män var en annan patientgrupp som exkluderades. Endast 

artiklar som var skrivna på engelska inkluderades i studien. Artiklarna som fanns lästes av 

båda författarna separat samt översattes från engelska till svenska med hjälp av lexikon för 

att undvika misstolkningar.  

Vid de etiska övervägandena valde författarna till en början att endast inkludera studier 

som blivit godkända av etisk kommitté eller där etiska överväganden hade gjorts. En del av 

författarna till de inkluderade artiklarna redovisade inte etiska ställningstaganden eller var 
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otydligt formulerade. I fem av de inkluderade artiklarna kunde det inte påvisas några etiska 

överväganden. Då de artiklarna ansågs adekvata för studiens syfte och väl genomförda i 

övrigt inkluderades de i studien, trots att det kan påverka föreliggande studie negativt. 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) ansågs det betydelsefullt att granska artiklar som 

har fått godkänt utav etisk kommitté för att försäkra sig om att forskningen bedrivits 

korrekt. Etiska ställningstaganden bör ingå i all forskning och bör således redovisas 

(Forsberg & Wengström, 2008). 

De artiklar som användes i studien var från olika länder; Sverige, USA, Japan, Australien, 

Grekland, Turkiet, Italien, Portugal, Brasilien, Schweiz. Författarna anser dock att detta 

snarare bör ses som en fördel då det täcks flera länder och på så sätt erhålls ett mer 

internationellt perspektiv på syftet. 

Resultatdiskussion 

Kroppsuppfattning 

Resultatet i den föreliggande studie visade att mastektomerade kvinnor hade sämre 

kroppsuppfattning än de som genomgått annan typ av kirurgi (Avis, et al., 2004; Yurek, et 

al., 2000). Enligt Anagnostopoulos och Myrgianni (2009) beror detta på att mastektomi är 

ett ingrepp på skönheten, attraktiviteten och uppfattningen av sig själv. Enligt Sheppard 

och Ely (2008) störs kvinnors kroppsbild av mastektomi. Fobair et al. (2006) bekräftar att 

kvinnor med mastektomi uppfattade sig mindre feminina än de som genomgått 

bröstrekonstruktion. Enligt Frierson et al. (2006) upplevs det mera kroppsförändringsstress 

hos kvinnor som genomgått mastektomi än bröstbevarandekirurgi. I resultatet kom det 

även fram att det inte bara var bröstförlusten som ledde till försämrad kroppsuppfattning, 

även viktökning/minskning samt håravfall på grund av andra behandlingsmetoder orsakade 

samma problem hos mastektomerade kvinnor (Fobair, et al., 2006; Noyan, et al., 2006).  

I bakgrunden beskrivs att förlust av något kroppsorgan på grund av operation eller 

olycksfall ofta leder till starka psykiska reaktioner (Cullberg, 2006). I resultatet påvisas att 

bröstcancer operation ledde till stressituationer då kvinnorna var tvungna att leva med den 

förändrade kroppsbilden (Frierson et al., 2006). Enligt Reitan och Schölberg (2003) 

innefattar kroppsbilden alla tolkningar varje person hade om sig själv för sina 

kroppsfunktioner och utseende. Cullberg (2006) menar att den kvinnliga bröstet inte är så 

”viktigt” organ utifrån kvinnans fysiologi, men för många kvinnor är bröstet betydelsefullt 

för deras självkänsla.  

Genomgången av mastektomi är en upplevelse som varierar från patient till patient 

(Carlsson, 2007). Det kirurgiska ingreppet kan påverka negativt på kvinnans självkänsla, 

identitet och kvinnlighet (Anagnostopoulos & Myrgianni, 2009; Pilot- Ziegler, et al., 

2010). I resultatet framkommer det  att  utseendet är en viktig aspekt i kvinnas liv 

(Anagnostopoulos & Myrgianni, 2009; Pilot- Ziegler, et al., 2010). En förändrad utseende 

efter bröstförlust leder inte bara till en förändrad kroppsuppfattning på grund av sjukdom, 

utan till en påminnelse om sjukdomen (Avis, et al., 2004; Bolton, et al., 2010). Jáuregui 

och Bolaños, (2011) menar att  positiv kroppsuppfattning förknippas med bättre 

självförtroende och bättre psykiskt välbefinnande. Men i flera andra studier hävdar 

forskarna att mastektomerade kvinnor har mindre självförtroende, vilket gör att de inte 

tycker om sina allmänna utseende (Anagnostopoulos & Myrgianni, 2009; Didier, et al., 

2009; Falk Dahl, et al., 2010;  ; Fobair, et al., 2006; Frierson, et al., 2006; Moreira & 

Canavarro, 2010; Pilot- Ziegler, et al., 2010). Dessa kvinnor känner sig mindre attraktiva 

och mer medvetna om sitt utseende. De är missnöjda med sina ärr och har högre nivåer av 

skam samt undviker att umgås med folk. Hos dessa kvinnor finns ett behov av  att”dölja” 

sin kropp och sitt/sina bröst (Anagnostopoulos & Myrgianni, 2009; Didier, et al., 2009; 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bolton%20MA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22J%C3%A1uregui%20Lobera%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22J%C3%A1uregui%20Lobera%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bola%C3%B1os%20R%C3%ADos%20P%22%5BAuthor%5D
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Fobair, et al., 2006; Frierson, et al., 2006; Moreira & Canavarro, 2010; Pilot- Ziegler, et 

al., 2010).  

Cullberg (2006) beskriver att kvinnor efter genomgången mastektomi upplever sig mindre 

attraktiva , kan utveckla självhat inför den egna spegelbilden samt håller sig borta från 

omgivningen. Frierson et al. (2006) samt Moriera och Canavarro (2010) rapporterar att 

mastektomerade kvinnor oroar sig för att bli sedda nakna samt en del av kvinnorna rensar 

bort kläder som de inte kunde använda längre på grund av påminnelse om sjukdomen. 

Pilot- Ziegler et al. (2010) redovisar att deltagarna i studien uppfattar sig själva som 

handikappade efter bröstförlusten samt upplevde stark oro och ångest att se den tomma 

platsen efter operationen. 

Kvinnor som förlorade ena bröstet kände osymmetri och obalans. Detta relaterade till att de 

uppfattade sig mindre attraktiva och feminina samt inte var nöjda med sitt utseende( Avis 

et al. 2003; Pilot-Ziegler et al. 2010). En del av deltagarna i studien av Pilot- ziegler (2010) 

berättade att de skulle önska sig en bilateral profylaktisk mastektomi för att få ett bättre 

fysisk och psykisk balans. Däremot visar en annan forskning att även kvinnor som 

genomgick bröstrekonstruktion efter bilateral- och kontralateral profylaktisk mastektomi 

upplevde sina bröst osymetriska och onaturliga. De var missnöjda med sitt utseende 

(Altschuller, et al., 2008). 

I resultatet framkom att metod av kirurgi, ålder och utbildning påverkade 

bröstcancerpatienternas val av kirurgi och kroppsuppfattning. Flera studier visade att 

kvinnor som genomgått endast mastektomi var äldre och hade lägre utbildning. En del av 

de yngre mastektomerade kvinnorna upplevde lägre självkänsla och var mindre nöjda med 

sin kropp och sitt utseende jämfört med äldre kvinnor som genomgått mastektomi. 

Forskarna har kommit fram till att för äldre kvinnor inte har bröstet samma betydelse som 

för yngre kvinnor samt äldre patienter har andra förväntningar i livet (Fallbjörk, et al., 

2010 & Noyan, et al., 2006). De som genomgått bröstbevarande kirurgi eller 

bröstrekonstruktion var yngre och hade högre utbildning samt arbete och upplevde en 

bättre kroppsuppfattning (Anagnostopoulos & Myrgianni, 2009; Colllins, et al., 2011; Falk 

Dahl, et al., 2010; Fallbjörk, et al., 2010; Moreira & Canavarro, 2010; Noyan, et al., 2010). 

Anledningen till varför kvinnor inte valde att genomgå bröstrekonstuktion berodde enligt 

Noyan et al. (2010) på att dessa patienter var mer benägna att vara hemmafru, levde på 

landsbyggnaden och hade ekonomiska problem.  

Sexualitet 

I resultatet framkom att en del av kvinnorna var sexuellt inaktiva efter mastektomi. 

Orsakerna till sexuell inaktivitet var avtaget intresse för sex, trötthet och/eller fysiskt 

problem som gjorde samlaget obekvämt eller svårt (Avis, et al., 2004; Fobair, et al., 2006). 

Mastektomi förenas med allvarliga problem i det sexuella livet hos bröstcancer patienter 

(Sheppard och Ely 2008; Manganiello, et al., 2011). Tidigare forskningar redovisar att efter 

bröstcancer diagnosen samt mastektomi har många sexuellt aktiva kvinnor svårigheter att 

bli sexuellt upphetsad, njuta av samlag och att få orgasm (Burwell, et al., 2006; Fobair, et 

al., 2006; Karabulut & Erci, 2009). 

I bakgrunden beskrivs om att sexualitet är viktig del av personens identitet (Reitan & 

Schölberg, 2003).  Carlsson (2007) beskriver att bröstförlust kan betyda för kvinnan förlust 

av en del av hennes könsidentitet. Karabulut och Erci (2009) rapporterar att bröstcancer 

ändrar eller tar bort fysiska och psykiska symboler för kvinligheter som kan leda till 

minskad sexualitet. Hellbom och Thome (2011) menar att kvinnliga bröst är ett organ som 

har stor roll i sexlivet samt att stimulering av bröstet kan ge orgasm hos många kvinnor.  



 

19 
 

Sbitti et al. (2011) menar att sexualitet innefattar känslor om den egna kroppen, intresse för 

sexuella aktiviteter samt möjligheter att delta i tillfredsställande sexuella aktiviteter. I 

studien av Avis et al. (2004) framkom att vissa kvinnor upplevde ett bra sexliv efter 

genomgången mastektomi medan andra utryckte att behandlingarna gjorde dem trötta och 

mindre intresserade av sex. Karabulut och Erci (2009) visar att mastektomerade kvinnor 

inte var nöjda med sitt sexuellt liv och detta berodde också på behandling, 

kroppsuppfattning, ålder samt rökning.  

En av deltagarna i Sheppard och Ely (2008) studie berättar att sexuellt aktivitet med 

partnern uteblivit tolv månader efter operationen och även fem år  efter genomgången 

mastektomi har deras sexliv inte blivit som tidigare. Yurek et al. (2000) finner liknande 

resultat och påstår att mastektomerade kvinnor upplever lägre sexuellt aktivitet än kvinnor 

som genomgått andra kirurgiska metoder. Flera andra studier resulterar att mastektomerade 

kvinnor med större nivåer av kroppsförändringsstress upplevde mer sexuella problem och 

var mindre sexuell aktiva än kvinnor som genomgått bröstrekonstruktion 

(Anagnostopoulos & Myrgianni, 2009; Fallbjörk, et al., 2010; Frierson, et al., 2006). 

Fobair et al. (2006) uppvisar att kvinnor som var sexuellt aktiva var mer benägna att leva i 

ett ogift förhållande samt latin och asiatiska kvinnor rapporterade mindre sexuella problem 

än euro- amerikanska kvinnor.  

I bakgrunden menar Reitan och Schölberg, (2003) att bröstcancerpatienter kommer att ha 

behov av information och stöd.  Sjuksköterskan är den som har kunskapen och kan välja att 

ge eller begränsa den. För att kunna hjälpa patienten på bästa sätt måste sjuksköterskan 

kunna sätta sig in i dennes situation samt att ha god kunskap om sjukdomen och 

behandlingen. Ett fåtal studier i resultatet visar att mastektomerade kvinnor saknar stöd 

från vården när det gäller sexualitet och detta är en orsak som leder till minskad sexualitet 

(Sheppard & Ely 2008; Karabulut & Erci 2009 ). Karabulut och Erci (2009) menar att efter 

mastektomi förekommer förändringar i en kvinnas sexualitet och intimitet och därför bör 

vårdpersonalen hjälpa till att minska sexuell dysfunktion och missnöje av patienterna. I en 

studie av de Almeida Araújo et al. (2010) svarade de intervjuade sjuksköterskorna att 

kommunikationen var ett grundläggande och viktigt verktyg mellan patient och 

sjuksköterska samt för högkvalitetsvård. 

Eftersom bröstvårtan anses vara central för kvinnans bröst ville kvinnorna i studierna 

bevara eller återställa sina bröstvårtor. De upplevde att förlust att bröstvårtor ledde till 

förlust av den erotiska känslan under samlag (Altschuller, et al., 2007; Pilot- Ziegler et al., 

2010). Dock har annan forskning visat att det inte finns några signifikanta skillnader i 

sexlivet mellan kvinnor som bevarade och inte bevarade sina bröstvårtor (Didier, et al., 

2009). 

Sheppard och Ely (2008) samt Avis et al. (2004) redovisar att kvinnors sexuella liv 

påverkas negativt de första åren efter operation. Vissa kvinnor separerades från sina 

partner eftersom det förekom brist i sexuella relationer efter genomgången mastektomi och 

på grund av att kirurgiska ingreppet ändrades kvinnors insikt om förhållande. De ville inte 

tillbringa resten av sitt liv i ett olyckligt förhållande. Övriga deltagare i samma studie 

menar att sjukdomen och mastektomi stärkte deras relationer samt uppgav att stöd från 

partner påverkade positivt på deras sexuella liv och relationer. Altschuller et al. (2008) 

rapporterar att kvinnorna i studien berättade också att partners stöd var central del av deras 

positiva syn. Mastektomerade kvinnor som inte hade en partner uppvisade stor oro att ta 

kontakt och träffa eventuellt någon samt en rädsla att ta initiativ till en sexuell relation 

(Avis, et al., 2004). 
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SLUTSATS 

Resultatet av de granskade studierna visade att många kvinnors kroppsuppfattning och 

sexualitet påverkades negativt efter genomgången mastektomi. Kvinnorna utgick att de såg 

sig själva som mindre attraktiva och kvinnliga. På grund av detta problem avstod ett stort 

antal av kvinnorna från att ha sexuella relationer med partnern vilket kunde orsaka 

separation. I studier framkom det även att olika kirurgiska metoder hade påverkan på 

kvinnors kroppsuppfattning och sexualitet då bröstbevarande kirurgi ansågs vara 

lämpligare i jämförelse med mastektomi när det gällde patienters välbefinnande av 

kroppsförändringen.  

Fortsatta studier 

Förslag på vidare forskning inom ämnet kan vara att titta hur kvinnor efter genomgången 

mastektomi kan hantera sin situation så att inga komplikationer uppstår i det dagliga livet 

med familjen och deras sociala relationer.  

Eftersom studier i resultatet visar att mastektomerade kvinnor upplevde brist på stöd från 

vården gällande sexualitet, skulle det vara intressant att undersöka behov av stöd hos dessa 

kvinnor och deras familj. 
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           Bilaga I 

Tabell 1. Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 
är prospektivt och innebär jämförelse 

mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektivt och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektivt men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagare och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven 

urvalsprocess; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 



 

 

 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 

Referenser 

Berg, A., Dencker, K. &, Skärsäter, I. (1999). Evidensbaserad omvårdnad: Vid behandling av personer med depressionssjukdomar (Evidensbaserad omvårdnad, 
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172 s. 

 

strukturer (teorier och modeller). 

 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 



 

 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Adachi, K., 

Ueno, T., 

Fujioka, T., 

Fujitomi, Y., 

Ueo, H. 

(2007). 

Japan. 

Psychosocial factors 

affecting the therapeutic 

decision-making and 

postoperative mood 

states in Japanese breast 

cancer patients who 

underwent various types 

of surgery: body image 

and sexuality 

Att klargöra hur psykosociala 

faktorer (t.ex. 

kroppsuppfattning och 

sexualitet) påverkar 

terapeutiska beslutsfattande och 

att identifiera de faktorer som 

påverkar postoperativ 

stämningen hos kvinnor som 

genomgått olika typer av 

kirurgi. 

Deltagarna fick besvara 

enkäter.   
n=202 

(100) 

Resultatet visar att de patienter som valde omedelbar 

bröstrekonstruktion efter genomgången mastektomi hade 

något högre kroppsuppfattning och sexualitet (dvs. 

utseende, attraktivitet till sin partner och självutvärdering 

av femininitet och sexualitet) jämfört med patienter som 

endast har genomgått mastektomi. Medan de som valde 

mastektomi hade något bättre psykologisk hälsa efter 

operation.  Mastektomi valdes av de som fick 

information och stöd av läkaren samt uppfattade metoden 

botande. 

II 

P 

 

Anagnostopo

ulos, F., 

Myrgianni, S. 

(2009). 

Grekland. 

 

Body image of Greek 

breast cancer patients 

treated with mastectomy 

or breast conserving 

surgery 

Att bedöma och jämföra 

kroppsuppfattningen hos 

patienter med bröstcancer som 

genomgick bröstbevarande 

kirurgi eller mastektomi. 

Deltagarna besvarade 

frågeformulär som 

handlade om 

kroppsuppfattning 

relaterad till mastektomi. 

n =70 Jämförelse av två kirurgiska grupperna visade att 

 kvinnor som behandlats med mastektomi kände 

 sig mindre attraktiva och mer självmedveten,  

inte tyckte om sin allmänna utseende,  

var missnöjda med sina ärr, och undvek kontakt 

 med människor. 

I 

CCT 

 

Altschuller, 

A., 

Nekhlyudov, 

L., Rolnick, 

S.J., Greene, 

S.M., 

Elmore, J.G., 

West, C.N., 

Herrinton, 

L.J.,  

Harris, E.L., 

Fletcher, 

S.W., 

Emmons, 

K.M., Geiger, 

A.M. 

(2008).  

Positive, negative, and 

disparate- Women´s 

differing long term 

psychosocial 

experiences of bilateral 

or contralateral 

prophylactic mastectomy 

 

 

 

Att utforska nyanserna av 

kvinnors tillfredsställelse efter 

bortoperation av bröstet i 

förebyggande syfte. 

Formulär som skickades ut 

med brev och hade slutna 

frågor under 7 områden. 

Formulären avslutades 

med 2 öppna frågor. Dessa 

frågor analyserades 

kvalitativt. 

n=967 

(283) 

 

Kvinnor som har bilateralt opererat bort brösten var  

mer negativa över påverkan av kropps- 

bild, sexuallitet och emotionell påverkan jämfört med 

kontralateralt. 

I 

K/P 

 

                                                          Bilaga II 



 

 

USA. 

Avis, N.E., 

Crawford, S., 

Manuel, J., 

(2004). 

 USA. 

Psychosocial problems 

among younger women 

with breast cancer 

 

 

Att undersöka problem som 

unga kvinnor upplever vid 

bröstcancer. 

Kvalitativ och kvantitativ 

metod. Mätinstrumentet 

som användes var Cancer 

Rehabilitation Evaluation 

System (CARES). Frågor 

tillkom efter enkäten och 

några kvinnor intervjuades 

via telefon. 

n=220 

(16) 

Bland alla kvinnor var den sexuella funktionen ett större  

Problem än brist på sexuell lust. 

Mastektomi var det ingrepp vilket förknippades  

med störst problem gällande kroppsuppfattning  

och sexuellt intresse. 

I 

K/P 

 

Burwell, 

S.R.,  

Case, L.D., 

Kaelin, C., 

Avis, N.E. 

(2006). 

USA. 

 

Sexual problems in 

younger women after 

breast cancer surgery 

 

Undersöka sexuella problem 

hos unga kvinnor med 

bröstcancerdiagnos under det 

första året efter genomgången  

kirurgi. Kvinnorna delades in i 

två grupper: Mastektomi eller 

övrig bröstkirurgi. 

Kvinnor ombads att fylla i 

en enkät vid tre tillfällen, 

24 veckor efter operation, 

sex veckor senare och 

slutligen sex månader 

senare. Enkäten var 

Medical Outcomes Study 

Sexual Function Scale. 

n=268 

(23) 

De sexuella problemen var störst vid första undersökningen 

 efter operation, men minskade med tiden hos båda  

grupperna. Dock var problemen alltid större vid de tre 

undersökningstillfällena jämförda med innan operation. 

I 

R 

 

Collins, K.K., 

Liu, Y., 

Schootman, 

M.,  

Aft, R.,  

Yan, Y.,  

Dean, G., 

Eillers, M., 

Jeffe, D.B. 

(2011). 

USA. 

Effects of breast cancer 

surgery and surgical side 

effects on body image 

over time 

 

Att undersöka effekten av 

kirurgiska behandlingar 

(bröstbevarande kirurgi [BCS], 

mastektomi ensam, mastektomi 

med rekonstruktion) och 

kirurgisk biverkningar 

svårighetsgrad på tidigt 

stadium (0-IIA) bröstcancer 

patientens kroppsuppfattning 

över tiden. 

Strukturerad intervju 

genom enkät. 

 

 

n=549 

(223) 

I modellen utan kirurgiska biverkningar, patienter som 

genomgick mastektomi med rekonstruktion rapporterade 

sämre kroppsbild än patienter som genomgick 

BCS(Bröstbevarande kirurgi) vid T1-T3 men inte vid T4. 

Vid T2, patienter som genomgick mastektomi med 

rekonstruktion rapporterade också sämre kropps bild än 

patienter som genomgick mastektomi utan 

rekonstruktion. Justering för kirurgiska biverkningar 

svårighetsgrad, kroppsuppfattning poäng skilde sig inte 

signifikant mellan patienter med BCS och mastektomi 

med rekonstruktion vid någon intervju, men patienter 

som genomgick mastektomi ensam hade bättre 

kroppsuppfattning vid T2 än patienter som genomgick 

mastektomi med rekonstruktion. Effekten av kirurgi typ 

på kroppsuppfattning efter det första året från kirurgisk 

behandling förklaras av kirurgiska biverkningar 

svårighetsgrad. Efter 2 år, skilde sig inte 

kroppsuppfattning signifikant med kirurgi typ. 

II 

P 

 

Didier, F., 

Radice, D., 

Does nipple preservation 

in mastectomy improve 

Att undersöka effekten av 

bröstvårta bevarande kirurgi 

I 4 steg utvecklades 

frågeformeläret med 

n=453 

(197) 

Resultat visade att patienter som genomgått mastektomi  

med NAC(bröstvårta) bevarande kirurgi hade bättre  

I 

CCT/P 



 

 

Gandini, S., 

Bedolis, R., 

Rotmensz, 

N., 

Maldifassi, 

A.,  

Santillo, B., 

Luini, A., 

Galimberti, 

V.,  

Scaffidi, E., 

Lupo, F., 

Martella, S., 

Petit, J.Y. 

(2009). 

Italia. 

satisfaction with 

cosmetic results, 

psychological 

adjustment, body image 

and sexuality? (Brief 

report) 

 

och icke bröstvårta bevarande 

kirurgi samt dess påverkan av 

patienternas belåtenhet med 

kosmetiska resultat, kropp-bild, 

sexualitet och psykologiska 

välbefinnande. 

intervjuer som stöd för 

utvecklandet. Därefter 

skickades/delades formulär 

ut för att svara på. 

kroppsbild och psykologiska anpassning jämfört med  

patienter som genomgått mastektomi utan NAC (bröstvårta) 

bevarande kirurgi. 

  

        

 

Fallbjörk, U., 

Karlsson, S., 

Salander, P., 

Rasmussen, 

B.H. 

(2010). 

Sverige. 

Differences between 

women who have and 

have not undergone 

breast reconstruction 

after mastectomy due to 

breast cancer 

Att jämföra potentiella 

skillnader mellan kvinnor med 

bröstcancer som efter 

mastektomi hade genomgått 

bröstrekonstruktion med dem 

som inte hade. 

 

Frågeformulär utskickades 

till kvinnor som genomgått 

mastektomi. 

n=149 

(23) 

Totalt 85 % av kvinnorna svarade enkäten och  

av dessa 25 % hade genomgått BR(bröst rekonstruktion).  

Medelåldern för kvinnor i BR-gruppen var signifikant 

lägre  

(52 vs 64 år), hade de en högre utbildning, 

 och en högre andel var anställda, påverkades av 

 läkarens uppfattning om BR, sexuellt aktiva,  

och betygsatt en negativ effekt om  

attraktionskraft och kropp utlämnande.  

En multipel regressionsanalys visade dock att  

valet att genomgå bröstrekonstruktion eller inte 

 bara självständigt samband med ålder, känsla av 

attraktivitet och sexuellt intresse. 

I 

P 

 

Falk Dahl, 

C.A., 

Reinertsen, 

K.V., 

Nesvold, I.L.,  

Fosså, S.D., 

Dahl, A.A. 

(2010). 

A study of body image 

in long-term breast 

cancer survivors 

Att undersöka olika aspekter av 

kroppsuppfattning hos 

överlevande 

bröstcancerpatienter , utarbetat 

av en tvärsnitts- och 

longitudinell studie. 

En jämförelsestudie 2004 

med frågeformulär delades 

till randomiserad grupp 

friska och patienter med 

postopererad bröstcancer. 

2007 skickades 

uppföljningsformulär till 

patienterna för att jämföra 

n=248 

(70)  

 

 

I denna tvärsnittsstudie var sämre 

 kroppsuppfattning under 2004 i samband  

signifikant med modifierad radikal mastektomi,  

genomgår eller planerar att genomgå  

bröst-rekonstruktiv kirurgi, en förändring i kläder 

, dålig fysisk och psykisk hälsa, kronisk trötthet, 

 och minskad livskvalitet (QoL). I univariata 

 analyser var de flesta av dessa faktorer och  

I 

RCT/ 

P 

 



 

 

Sverige. 

 

förändringar. manuellt planerade strålbehandling signifikanta  

prediktorer för sämre kroppsuppfattning under  

2007. I multivariat analys kvarstod manuellt 

 planerad strålbehandling, dålig fysisk livskvalitet 

 och hög BIS poäng i 2004 oberoende prediktorer för 

sämre kroppsuppfattning under 2007.  

Kroppsuppfattning betyg var relativt stabil från  

2004 till 2007. Tjugoen procent av överlevd 

 bröstcancerpatienter rapporterade missnöje med 

kroppsuppfattning, liknande den andelen av  

missnöje i kontroller. 

Fobair, P., 

Stewart, S. 

L., 

Chang, S., 

D’Onofrio, 

C., 

Banks, P.J., 

Bloom, J.R. 

(2006). 

USA. 

 

Body image and sexual 

problems in young 

women with breast 

cancer 

 

Att undersöka frekvensen av 

kroppsuppfattning och sexuella 

problem de första månaderna 

efter behandling hos kvinnor 

under 50 år med bröstcancer. 

Intervjuer hölls ca sex 

månader efter behandling. 

n=723 

(174) 

Problem med kroppsuppfattning och sexuella 

 problem var relativt vanligt hos många kvinnor.  

Kvinnor som var sexuellt aktiva upplevde mer  

problem med kroppsuppfattningen, det var bl.a.  

associerat till alopeci, mastektomi lägre mental  

hälsa. Sexuella problem var bl.a. associerat till  

torra vaginala slemhinnor och bristande  

förståelse hos ens partner. 

I 

P 

 

Frierson, 

G.M.,  

Thiel, D.L., 

& Andersen, 

B.L. 

(2006). 

USA. 

Body change stress for 

women with breast 

cancer: The breast- 

impact of treatment scale 

Utvärdering av Breast- impact 

of treatment scale (BITS). 

Syfte var att påvisa kvinnornas 

stress och deras självbild efter 

bröstcancer operation. 

Deltagarna besvarade 

frågeformulär som 

handlade om stress 

relaterad till förändrad 

kroppsbild. 

n=194 

(33) 

Resultatet visade att BITS (Breast-impact of treatment 

scale) skalan kunde identifiera stressreaktioner så som 

påträngande tankar, undvikande beteende. Även känslor 

som otillfredsställelse relaterade till kroppsförändringar i 

samband med bröstcanceroperation kunde påvisas. 

I 

CCT 

Karabulut, 

N., 

Erci, B. 

(2009). 

Turkiet. 

Sexual desire and 

satisfaction in sexual life 

affecting factors in 

breast cancer survivors 

after mastectomy 

Att undersöka effekten av 

behandling och dess påverkan 

av kvinnors personlighets 

egenskaper samt stöd behovet 

av kvinnlighet, 

kroppsuppfattning på sexuell 

lust och sexuell 

tillfredsställelse för kvinnor 

Frågeformulär utdelades 

efter en kort 

informationsintervju. 

Svaret på formuläret 

analyserades. 

n=123 Sexuell lust av kvinnorna i studien var låg, och  

de var lite nöjda med sexuallivet.  

Följaktligen kvinnorna styrkande behov av  

kvinnlighet och kroppsuppfattning. 

I 

CCT/P 

 



 

 

med bröstcancer. 

Manganiello, 

A.,  

Hoga, L.A., 

Reberte, L. 

M., Miranda 

C.M.,  

Rocha, C.A. 

(2011). 

Brasilien. 

 

Sexuality and quality of 

life of breast cancer 

patients post 

mastectomy 

Att utvärdera den sexuella 

funktionen hos 

bröstcancerpatienter efter 

mastektomi och dess samband 

med deras livskvalitet och 

personliga egenskaper. 

Cross-sectional studie där 

patienter fick ett formulär 

att svara. 

n=100 

 

Resultatet visar att kvinnorna hade en  

oregelbundet sexuella funktion och lägre livskvalitet  

efter genomgången mastektomi jämfört med kvinnorna 

som fick bröstrekonstruktion efter mastektomi.  

 

II 

P 

 

Moreira, H., 

Canavarro, 

M.C.  

(2010). 

Portugal. 

A longitudinal study 

about the body image 

and psychosocial 

adjustment of breast 

cancer patients during 

the course of the disease 

Att undersöka utvecklingen av 

dimensionerna 

kroppsuppfattning 

(investeringar, känslor och 

utvärderingar) från den tiden 

för operation (T1) till 6-

månader efter behandlingens 

slut (T2). Det syftar också till 

att utforska prediktorer för 

kroppsuppfattning vid T2 och 

samtidigt den prediktiva rollen 

med kroppen i bilden för att 

psykosociala anpassningen vid 

T2. 

Undersökningsformulär 

var i fyllt under 2 tillfällen, 

sjukhusvistelsen och 6 mån 

efter operation. 

n=87 

(31) 

Inom dimensionerna kroppsuppfattning, bara 

 skam ökat över tiden. I allmänhet förutspådde 

 initiala investeringsnivåer efterföljande  

dimensionerna kroppsuppfattning och att ha en 

 mastektomi gjort var associerat med högre skam och lägre 

utseende tillfredsställelse med T2. Inledande 

kroppsuppfattning inte förutsäga senare justeras, 

 med undantag av depression, där utseende  

investeringarna spelat en viktig roll. 

    II 

CCT/P 

     

 

Noyan, M.A., 

Sertoz, O.O., 

Elbi, H., 

Kayar, R., 

Yilmaz, R. 

(2006). 

Turkiet. 

Variables affecting 

patient satisfaction in 

breast surgery: a cross-

sectional sample of 

Turkish women with 

breast cancer 

Att utröna demografiska, 

medicinska och psykologiska 

faktorer associerade med 

bröstcancerpatientens 

beslutprocess gällande 

behandling, samt deras 

tillfredsställelse med resultatet 

av det kirurgiska ingreppet. 

Fyra  enkäter användes i 

experimentgrupperna, samt 

en kontrollgrupp bestående 

av friska kvinnor. 

n=125 

(0) 

Oavsett kirurgiskt ingrepp upplevde kvinnor med lägre 

inkomst och utbildning i större grad ånger över valt 

ingrepp och sämre tillfredsställelsen postoperativt. 

Mastektomigruppen upplevde lägre självförtroende i 

jämförelse med kontrollgruppen och de som fick 

rekonstruktion. 

I 

CCT 

Pilot- 

Ziegler, C.,  

Sassi, M.L., 

Raffoul, W., 

Mastectomy, body 

deconstruction, and 

impact on identity: a 

qualitative study 

Att förstå konsekvenserna av 

kroppen dekonstruktion igenom 

mastektomi om kroppslighet 

och identitet hos kvinnor med 

Kvinnor inbjöds att delta i 

tre semi- strukturerade 

intervjuer, en strax före 

eller efter mastektomi, och 

n=19 Mastektomi framkallar en smärtsam upplevelse 

 av kroppensdekonstruktion. Även när  

 omedelbar rekonstruktion föreslås, kontrasteras 

 känslor och dissonans uttryck när man jämför  

I 

K 

 

 



 

 

Delaloye, J.F. 

(2010). 

Schweiz. 

bröstcancer. 

 

 

de andra intervjuerna 

senare i sin sjukdom 

kurser, efter operationen. 

den tidigare frisk kropp till idag utmanade  

kroppen enhet. Kropp transformationer  

åtföljs med erfarenheter av stympning, 

 främlingskap och ändra den fysiska, emotionella sociala, 

symboliska och relationella dimensioner av 

 kvinnans könsbundna identitet. Även möjlighet  

till bröstrekonstruktion ses som en möjlig  

återhämtning av en förlorad fysisk symmetri  

och kropp integritet, sörjande de senaste  

kropparna och integrera en ny kroppslighet leder 

 till en smärtsam identitetskris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sheppard, L., 

& Ely, S. 

(2008). 

Australien. 

Breast cancer and 

sexuality 

Att undersöka kvinnors 

upplevelser av bröstcancer i 

relation till kroppsuppfattning 

och sexualitet, samt definiera 

partnerns behov av stöd. 

En litteraturstudie utfördes 

för att lättare identifiera 

frågor, vilka användes i en 

kvalitativ intervjustudie. 

n=4 

(0) 

Vissa relationer stärktes av bröstcancerdiagnosen. 

Mastektomi medförde, för alla deltagare, en påverkan på 

kroppsuppfattningen och den sexuella relationen. 

II 

K 

Yurek, D., 

Farrar, W., &  

Andersen 

B.L.  

(2000). 

USA. 

 

Breast cancer surgery: 

comparing surgical 

groups and determining 

individual differences in 

postoperative sexuality 

and body change stress. 

Att konstatera de sexuella och 

kroppliga förändringarna hos 

kvinnor som genomgått 

mastektomi jämfört med 

bröstbevarande kirurgi och 

mastektomi med 

rekonstruktion. 

Enkäter användes för att 

mäta metod av kirurgi 

påverkan på sexualitet och 

kroppsuppfattning. 

n=190 

(4) 

Kvinnorna som genomgick rekonstruktion var mindre 

sexuellt aktiva och upplevde lägre sexuell lust än de andra 

två grupperna. Kvinnorna som genomgick mastektomi 

(både med och utan rekonstruktion) upplevde mer stress 

gällande den fysiska förändringen av bröstet än de som 

genomgick bröstbevarande kirurgi. 

I 

P 

 

Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad efter 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 

 

 


