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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

 

I Sverige är bröstcancer den vanligaste cancertypen bland kvinnor. Var fjärde kvinna som 

har fått diagnosen dör. Den vanligaste behandlingsmetoden är kirurgi, antingen att man tar 

bort en bit av bröstet eller att man tar bort hela bröstet, så kallad mastektomi. Om hela 

bröstet tas bort är det möjligt att kompensera det förlorade bröstet antingen med en löst 

sittande protes eller med hjälp av kirurgi. En bröstrekonstruktion kan antingen göras med 

hjälp av implantat, med kroppsegen vävnad eller av en kombination av dessa. Målet med 

en bröstrekonstruktion är att minimera de psykologiska skadorna som kan uppkomma vid 

en mastektomi.  

 

Syfte 

 

Att belysa hur kvinnors kroppsuppfattning påverkas efter genomgången 

bröstrekonstruktion till följd av mastektomi i samband med bröstcancer. 

 

Metod 

 

För att besvara syftet gjordes en litteraturstudie. Författarna till föreliggande studie sökte 

efter vetenskapliga artiklar i tre olika databaser och totalt inkluderades 18 artiklar i 

resultatet. Alla artiklarna granskades kritiskt av båda författarna och diskuterades sedan 

gemensamt. Forskningsetiska överväganden gjordes och alla artiklarna bedömdes utifrån 

ett bedömningsunderlag. 

 

Resultat 

 

En bröstrekonstruktion kan påverka en kvinnas kroppsuppfattning både positivt och 

negativt. Ett flertal studier kommer fram till att kvinnor som genomgått en rekonstruktion 

hade bättre kroppsuppfattning efter operationen än kvinnor som genomgått enbart 

mastektomi. Andra studier har däremot inte funnit några signifikanta skillnader mellan 

kvinnor som genomgått mastektomi med rekonstruktion, mastektomi utan rekonstruktion 

eller bröstbevarande kirurgi. 

 

De flesta av de inkluderade studierna som undersökte hur sexualiteten påverkades kom 

fram till att kvinnorna som genomgått en bröstrekonstruktion hade svårare att visa sig 

naken efter deras operation. En studie kom även fram till att hälften av kvinnorna som 

deltog i studien hade förändrad libido, det vill säga sexuell drift. 

 

Vissa av de inkluderade studierna såg även samband mellan kroppsuppfattningen hos 

kvinnor som genomgått en bröstrekonstruktion och kvinnans ålder och utbildning. 

 

Slutsats 

 

Mastektomi med eller utan rekonstruktion har en stor inverkan på en kvinnas liv. Det är 

därför av stor vikt att en kvinna får ordentligt med information innan behandlingen så att 

hon själv kan vara med och påverka behandlingen. 

 

Nyckelord: Bröstcancer, mastektomi, bröstrekonstruktion, kroppsuppfattning 
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BAKGRUND 

Bröstcancer 

Idag uppskattas att var tredje människa någon gång under sitt liv får diagnosen cancer. I 

Sverige diagnostiserades det över 55 000 nya fall av cancer år 2010. Av dessa var drygt 26 

000 kvinnor och 30,1 procent av dem diagnostiserades med bröstcancer (Socialstyrelsen, 

2011). Hos kvinnor är den vanligaste cancerformen bröstcancer och var fjärde kvinna i 

Sverige som har fått diagnosen dör varje år av sjukdomen (Sørensen & Almås, 2011). I 

Sverige diagnostiseras även varje år ett 30-tal män med bröstcancer (Sørensen & Almås, 

2011; Reitan & Schjølberg, 2003).  

 

Symtom 

 

En eller flera knölar i bröstet eller i armhålan är oftast det första symtomet av bröstcancer 

kvinnan känner. Allt eftersom cancern eventuellt växer kan andra symtom förekomma 

såsom sår på huden runt bröstet som inte läker, blodblandad eller klar vätska från 

bröstvårtan och/eller förändringar i bröstets storlek och kontur. Om cancern sprider sig är 

andra symtom vanliga till exempel illamående om spridning till levern har skett, eller tung 

andning vid spridning till lungorna (Sørensen & Almås, 2011). 

 

Stadieindelning 

 

Ett av de vanligaste instrumenten för att stadieindela bröstcancer är TNM. TNM kan hjälpa 

läkaren att bestämma behandling och förutspå patientens prognos. Med hjälp av 

instrumentet bestäms tumörens storlek (T), om cancern har spritt sig till lymfkörtlarna (N) 

och om det förekommer metastaser i omgivande vävnader (M) (Chen et al., 2012). 

 

Diagnostik 

 

För att upptäcka bröstcancer i ett så tidigt stadium som möjligt används mammografi-

screening, vilket innebär att systematiskt undersöka symtomfria kvinnor efter bröstcancer 

med hjälp av mammografi. Mammografi går ut på att ta bilder i flera olika plan av 

bröstkörteln. På så sätt kan tumörer som är mindre än 5 mm i diameter upptäckas. 

Mammografiscreening av kvinnor mellan 50-69 år kan minska dödligheten i bröstcancer 

med 30 procent enligt studier gjorda i Europa och USA. Alla kvinnor mellan 40-69 år i 

Stockholm kallas till mammografi med cirka 1,5 års mellanrum (Sørensen & Almås, 

2011). 

 

Om en tumör upptäckts vid mammografin utförs en bröstpunktion. Syftet med punktionen 

är att ta ett vävnadsprov för att kunna fastställa om den är benign eller malign, det vill säga 

godartad eller elakartad (Sørensen & Almås, 2011). 

 

I en studie gjord av Fancher et al. (2011) upptäckte de flesta kvinnor som deltog i studien 

(59 procent) sin bröstcancer genom mammografi eller genom att själva undersöka brösten. 

Hos resterande kvinnor var det deras läkare, partner eller en slump som gjorde att cancern 

upptäcktes. 
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I Sverige används trippeldiagnostik för att diagnostisera kvinnor med bröstcancer, det vill 

säga att kvinnan får genomgå en klinisk undersökning, mammografi eller ultraljud och 

vävnadsprov. Om trippeldiagnostiken utförs korrekt är säkerheten för att rätt diagnos ställs 

98-99 procent (Sørensen & Almås, 2011). 

 

Riskfaktorer 

 

Det är svårt att fastställa orsaken till varför någon får bröstcancer. Förutom vissa 

konstaterade genförändringar finns det en del kända riskfaktorer såsom tidig menarche 

(menstruationsdebut), sen menopaus, sen (efter 35 år) eller ingen graviditet, användning av 

p-piller eller hormontillskott i klimakteriet, att någon i släkten som haft bröstcancer, 

övervikt och att vara kvinna (Sørensen & Almås, 2011). I Sverige är 99 procent av alla 

som får bröstcancer kvinnor. En faktor som kan minska risken för bröstcancer är tidig 

graviditet, före 25 års ålder (Reitan & Schjølberg, 2003).  

 

Av kvinnorna som deltog i en studie gjord av Ananian et al. (2004) hade 33,7 procent av 

kvinnorna någon släkting med bröstcancer. 

 

Ålder 

 

En kvinna är i genomsnitt 59 år när hon får bröstcancerdiagnosen. Av antalet 

diagnostiserade kvinnor är cirka 20 procent yngre än 50 år och cirka 15 procent 80 år eller 

äldre (Reitan & Schjølberg, 2003). Dock har Fancher et al. (2011) sett en signifikant 

ökning av bröstcancer bland kvinnor yngre än 40 år de senaste tio åren. I Sverige är det 

mindre än 5,6 procent av de bröstcancerdiagnostiserade som är under 40 år (Sørensen & 

Almås, 2011). 

 

Överlevnad 

 

Överlevnadsprognosen har det senaste decenniet ökat vid bröstcancer och en av orsakerna 

är att den upptäcks i ett tidigare stadium (Reitan & Schjølberg, 2003). Den relativa 

femårsöverlevnaden i Sverige är 95 procent om inte metastasering föreligger vid 

tidpunkten för diagnos, då sjunker prognosen till 15 procent (Sørensen & Almås, 2011). 

 

Behandling 

Den vanligaste typen av behandling av bröstcancer är kirurgi, att man tar bort en bit eller 

hela bröstet (Sørensen & Almås, 2011). Att ta bort hela bröstvävnaden tillsammans med 

bröstvårtan och vårtgården kallas mastektomi. Ibland måste man även komplettera med en 

axillarutymning av lymfkörtlarna, det vill säga en modifierad radikal mastektomi 

(Fallbjörk, 2012). Om man istället bara tar bort tumören och eventuellt en del av den 

omkringliggande bröstvävnaden kallas behandlingen bröstbevarande kirurgi (Sørensen & 

Almås, 2011). Genom att avlägsna tumören kan man typbestämma tumörcellerna och 

stadieindela tumören (Fallbjörk, 2012). 

 

Enligt Fallbjörk, Salander och Rasmussen (2012) är en kvinnas reaktion av en mastektomi 

mycket individuell och vårdpersonal måste ta hänsyn till detta. Många kvinnor ser en 

mastektomi som en stor händelse i deras liv och kan behöva mycket stöd. 
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För att minska risken för att sjukdomen ska komma tillbaka är andra behandlingar såsom 

strålbehandling, hormonell behandling och/eller cytostatikabehandling vanliga tillsammans 

med kirurgibehandlingen (Sørensen & Almås, 2011). 

 

Om spridning till lymfkörtlarna har skett eller om kvinnan har genomgått bröstbevarande 

kirurgi får kvinnan strålbehandlingen efter operationen för att förhindra lokala återfall 

(Sørensen & Almås, 2011). 

 

Är bröstcancern hormonberoende kan endokrin behandling, det vill säga hormonell 

behandling ges för att undvika återfall. Behandlingen kan behöva pågå i 3-5 år efter 

operationen och kan ha både positiva och negativa biverkningar. De positiva 

biverkningarna kan vara att de minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och benskörhet. 

De negativa biverkningarna kan vara viktökning, och blödningar från slidan (Sørensen & 

Almås, 2011). 

  

Cytostatikabehandling, det vill säga cellgiftsbehandling ges till kvinnor som uppfyller 

vissa kriterier efter operationen. Om tumören är aggressiv, 20 millimeter eller större och 

kvinnan är yngre än 60 år ges cytostatika. Även kvinnor som är äldre än 60 år får 

cytostatika om tumören har samma karaktär, men den får då inte vara hormonkänslig 

(Sørensen & Almås, 2011).  

 

Chen et al. (2010) skriver i sin studie att idag är bröstbevarande kirurgi med 

strålbehandling, mastektomi och mastektomi med rekonstruktion alla lika säkra 

behandlingar. Många kvinnor får välja vilken behandling de vill genomgå om det inte finns 

några kontraindikationer. Det är därför viktigt att kvinnan får tydlig information om de 

olika behandlingarna och om den förväntade livskvaliteten efter de olika operationerna 

(Chen et al. 2010). 

 

Lam, Fielding, Ho, Chan och Or (2005) har undersökt vad som påverkar kvinnor att välja 

en viss typ av operation. De fann att rekommendationer från kvinnornas läkare var en av de 

viktigaste orsakerna till att kvinnor valde en speciell behandling. Andra saker som 

kvinnorna fann viktiga var att operationen skulle bota cancern, att undvika fler operationer 

och att de kände att operationen var nödvändig. Saker som kvinnorna kände var mindre 

viktiga vid beslutet var känslor kring sexualitet, att känna sig attraktiva inför sin partner 

och smärta och obehag efter kirurgin (Lam et al., 2005). 

 

I en studie av Chang et al. (2007) kom forskarna fram till att det är av stor vikt att 

kvinnorna själva får vara med i beslutet om val av behandling. Resultatet i studien visade 

att bland de kvinnor som fått behandlingsmetod bestämd av någon annan, vanligtvis deras 

läkare var det 25 procent som var missnöjda med valet av behandling. Bland de kvinnor 

som själva fått välja behandling var det endast 7,6 procent som kände sig missnöjda.  

 

Bröstrekonstruktion  

 

Efter att kvinnan genomgått en mastektomi är det möjligt att kompensera bröstet med en 

löst sittande protes eller rekonstruktion av bröstet med hjälp av en operation. En del 

patienter gör rekonstruktionen i samband med att bröstet tas bort, andra gör det en tid efter 

mastektomin. Om kvinnan är osäker, har en annan svår sjukdom eller behöver 

efterbehandling, till exempel cytostatikabehandling är det inte lämpligt att göra 

rekonstruktionen direkt (Sørensen & Almås, 2011).  
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En bröstrekonstruktion görs ofta som ett försök att minimera de psykologiska skadorna 

som kan uppkomma vid en mastektomi (Hayes, Garner, Nicholas & Laidlaw, 2004). Målet 

med bröstrekonstruktionen kan även vara att återskapa kvinnans kroppsuppfattning och 

livskvalitet efter en mastektomi (Damen et al., 2010).  

 

I en studie av Ananian et al. (2004) försökte forskarna kartlägga vilka faktorer som 

påverkade kvinnorna att göra en rekonstruktion efter en mastektomi. De två viktigaste 

faktorer som kunde identifieras var läkarens rekommendationer och kvinnans eventuella 

partners rekommendationer.  

 

Olika typer av rekonstruktioner 

 

Det finns olika operationstekniker för att bygga upp bröstet. Antingen används ett 

implantat eller kroppsegen vävnad, så kallade lambåer. Man kan även använda en 

kombination av implantat och kroppsegen vävnad (Fallbjörk, 2012; Jönsson, 2004). 

 

En av metoderna för att återskapa bröstet med ett implantat kallas expandermetoden. 

Metoden går till så att en protes opereras in bakom pectorasmuskulaturen, det vill säga 

bröstmuskulaturen. Protesen fylls på allt eftersom via en ventil för att få huden att 

expandera. Vissa av proteserna är temporära och behöver bytas ut när expandering är klar. 

Andra proteser är permanenta och när expandering är klar tas påfyllningsdosan bort 

(Jönsson, 2004). 

 

Om bröstet istället återskapas med kroppsegen vävnad finns det flera ställen på kroppen 

man kan ta vävnad ifrån. Vid ett av ingreppen, latissimus dorsilambå, tas muskelvävnad, 

hud och fett från ryggen. Ett annat vanligt ställe att ta vävnaden ifrån är buken, antingen 

genom TRAM-lambå (Transverse Rectus Abdominus Myocutaneous) eller DIEP-lambå 

(Deep Inferior Epigastric Perforator). Man kan dock inte välja att ta vävnad från buken om 

patienten är kraftigt överviktig eller mycket mager (Jönsson, 2004).  

 

I studien av Hayes et al. (2004) jämfördes två olika tekniker för att se vilken teknik 

patienterna blev mest nöjda med och vilken som gav det kosmetiskt bästa resultatet. De 

tekniker som jämfördes var latissimus dorsilambå och envelope mastektomi med 

direktrekonstruktion, det vill säga att huden bevaras vid mastektomin och bröstvävnaden 

som tas bort ersätts med implantat eller kroppsegenvävnad. Resultatet visade ingen 

signifikant skillnad mellan teknikerna (Hayes et al, 2004). 

 

Kroppsuppfattning 

Alla de tankar och känslor en människa har om sin kropp; storleken, hur den fungerar och 

hur den kan prestera kallas kroppsuppfattning eller kroppsbild (Lorentsen & Grov, 2011; 

Reitan & Schjølberg, 2003). Självbilden, den inre mentala bild en människa har om sig 

själv består av bland annat kroppsbilden. Självbilden kan förändras och utvecklas med 

tiden och är en del av vår personlighet (Reitan & Schjølberg, 2003). 

 

Kroppsuppfattning och bröstcancer 

 

Brösten anses vara en viktig del av kvinnans kropp och en symbol för kvinnlighet (Han, 

Grothuesmann, Neises, Hilde & Hillemanns, 2009). Brösten kan även vara en symbol för 

sensualitet, sexualitet och moderskap (da Silva & dos Santos, 2010).  
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Efter en bröstoperation är det viktigt att följa upp resultatet eftersom det kan ha en 

påverkan på kvinnans kroppsuppfattning och livskvalitet (Han et al., 2009). 

 

Förändrad kroppsuppfattning är ofta en följd av cancer och eventuell behandling. Hur 

kroppsuppfattningen förändras beror på vilken kroppsdel och funktion som drabbats. 

Livskvaliteten kan också påverkas av personens förändrade kroppsuppfattning och detta 

kan inverka på tillfriskningsprocessen (Reitan & Schjølberg, 2003).  

 

Efter en mastektomi kan en kvinna uppleva en rad stressfaktorer. En av anledningarna till 

att kvinnor upplever stress är förändringen deras kropp genomgår efter en mastektomi. De 

som har genomgått kirurgi till följd av bröstcancer har alltid ett synligt ärr som påminner 

dem om sin sjukdom. Andra stressfaktorer är rädslan för metastasering, rädslan över att 

vara oförmögen att ta hand om sig själv och vara beroende av andra. En annan anledning 

kan vara att kvinnorna känner skuld över att kanske inte kunna ta hand om sina barn om de 

skulle dö (da Silva & dos Santos, 2010).  

 

Förutom en förändrad kroppsuppfattning är andra konsekvenser av bröstcancer och 

behandlingen sensibilitetsförändringar i operationsområdet, viktökning, fatigue (trötthet) 

och sömnsvårigheter. Hur mycket patienten påverkas är olika och det har påvisats i tidigare 

studier att åldern kan påverka hur väl patienten kan anpassa sig till de kroppsliga 

förändringarna (Fallbjörk, 2012). 

 

Enligt Chen, Liao, Chen, Chan och Chen (2012) kan både typen av operation och kvinnans 

ålder bidra till hur mycket kvinnans kroppsuppfattning påverkas av bröstcancer. Forskarna 

kom fram till var att yngre kvinnor som drabbas av bröstcancer påverkades mer negativt 

med avseende på kroppsuppfattning än äldre kvinnor med bröstcancer.  

 

Enligt Pikler och Winterowd (2003) har kvinnor med högre utbildning en mer positiv 

kroppsuppfattning än kvinnor med lägre utbildningsnivå. En positiv kroppsuppfattning och 

en hög utbildning- och kunskapsnivå gör att kvinnan kan hantera bröstcancern bättre 

(Pikler & Winterowd, 2003). 

 

Sexualitet 

Enligt World Health Organisation [WHO] (2006) är sexualiteten en del av varje människas 

personlighet. Samlag, erotik och orgasmer kan vara en del av en människans sexualitet, 

men behöver inte vara det. Sexualiteten finns i energin som driver människan att söka 

kärlek, kontakt, värme och närhet. Alla människans tankar, känslor, handlingar och 

gensvar kan påverkas av sexualiteten (WHO, 2006). 

 

Sexualitet och cancer 

 

All typ av cancer och dess behandling påverkar en persons sexuella hälsa. Efter en 

mastektomi kan till exempel en kvinna känna sig mindre sexuellt attraktiv (Reitan & 

Schjølberg, 2003).  

 

Fobair et al. undersökte år 2006 hur vanligt det var bland unga kvinnor med bröstcancer att 

uppleva sexuella- och/eller kroppsuppfattningsproblem de första månaderna efter 

bröstcancerbehandling. Kvinnorna hade antingen genomgått mastektomi, bröstbevarande 

kirurgi, cellgiftsbehandling, strålbehandling eller hormonbehandling.  
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Drygt 65 procent av kvinnorna som deltog i studien var sexuellt aktiva. Hälften av dessa 

upplevde vissa problem till exempel vaginal torrhet eller att deras partner inte förstod 

kvinnans känslor. 

 

Omvårdnad och stöd 

Sjuksköterskan ska enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor bland 

annat kunna tillämpa kunskaper inom omvårdnad, medicin och rehabilitering. Hon ska 

även vid behov kunna hantera och åtgärda förändringar i en patients fysiska och psykiska 

tillstånd (Socialstyrelsen, 2005). Målet med omvårdnaden av kvinnor med bröstcancer är 

främst att hjälpa patienten återta kontrollen över sitt liv så att hon kan hantera sin 

livssituation och ge henne stöd (Sørensen & Almås, 2011). 

 

Problemformulering 

En av de viktigaste sakerna efter en bröstrekonstruktion, som alla kirurger och 

sjuksköterskor strävar efter, är att patienten ska bli nöjd och att kroppsuppfattningen och 

livskvaliteten hos patienten förbättras. Det är allt fler kvinnor som överlever sjukdomen 

och det är viktigt att se till att de mår bra (Winters, Benson & Pusic, 2010). Genom att 

studera hur kroppsuppfattningen förändras hos kvinnor som genomgått en 

bröstrekonstruktion efter en mastektomi på grund av bröstcancer, kan förståelsen för dessa 

kvinnor öka och de kan få ett bättre bemötande.  

 

 

SYFTE 

Att belysa hur kvinnors kroppsuppfattning påverkas efter genomgången 

bröstrekonstruktion till följd av mastektomi i samband med bröstcancer. 

 

Frågeställning 

Hur påverkas kvinnors kroppsuppfattning efter en bröstrekonstruktion i samband med 

bröstcancer av faktorer såsom ålder, utbildning och sexualitet? 

 

 

METOD 

Metodval 

För en sjuksköterska eller läkare kan det ibland vara svårt att få en överblick över de 

vetenskapliga publikationer som finns inom ett ämne. Därför är det bra om dessa 

sammanställs i en litteraturöversikt (Forsberg & Wengström, 2008). Författarna till 

föreliggande studie vill belysa hur kroppsuppfattningen hos kvinnor som genomgått en 

bröstrekonstruktion påverkas. En litteraturöversikt genomfördes för att få en överblick över 

det befintliga kunskapsläget och se om det eventuellt behövs mer forskning inom detta 

område.  
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Urval och urvalskriterier 

Författarna till föreliggande studie började med att definiera ett intresseområde. Sedan 

formulerades relevanta sökord utifrån intresseområdet. För att finna relevanta artiklar 

valdes därefter vissa urvalskriterier. Genom att använda vissa inklusionskriterier kunde 

många artiklar som verkat irrelevanta sorteras bort. Författarna har valt att endast använda 

artiklar som är publicerade de senaste tio åren och skrivna på engelska eller svenska. I de 

databaser där det var möjligt användes även begränsningen att artikeln skulle vara ”peer 

reviewed”, det vill säga att den var kontrollerad av en vetenskaplig expertis. Alla tidskrifter 

kontrollerades i databasen Ulrichs periodical directory, som visar om tidskrifterna granskat 

sina artiklar.  

 

Artiklar som handlar om profylaktisk mastektomi och manlig mastektomi har exkluderats. 

Även reviewartiklar, det vill säga översiktsartiklar har exkluderats från resultatet. 

 

Datainsamling 

Vid insamling av vetenskapliga artiklar till denna litteraturstudie användes databaserna 

PubMed, Cinahl och PsycInfo. PubMed och Cinahl valdes på grund av att de innehåller 

vetenskapliga artiklar inom omvårdnad. PsycInfo innehåller artiklar inom psykologisk 

forskning (Forsberg & Wengström, 2008) vilket ansågs passande för denna studie. 

Sökningen i PsycInfo resulterade dock inte i några för föreliggande studie relevanta 

artiklar.  

 

Databassökning 

 

För att beskriva innehållet i varje artikel som läggs in i PubMed används kontrollerade 

ämnesord, så kallade MeSH-termer. Författarna till föreliggande studie sökte fram 

lämpliga sökord fram via svenska MeSH. I denna studie har MeSH-termerna ”breast 

neoplasms”, ”mastectomy”, ”body image” och ”mammaplasty” använts. I enlighet med 

Forsberg och Wengström (2008) har den booleska operatorn “AND“ används för att 

begränsa sökningar i PubMed. Författarna genomförde även en fritextsökning i PubMed 

som resulterade i en inkluderad artikel. Vid fritextsökningen användes ordet ”breast 

reconstruction” istället för ”mammaplasty”. Vid sökningen i Cinahl användes Cinahl 

headings.  
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Tabell I. Valda sökordskombinationer vid databassökning 

 

Databas 

och datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

granskade 

abstract 

Antal 

granskade 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

2012-09-28 

 

PubMed 

Breast neoplasms 

Mastectomy 

Mammaplasty 

Body image 

72 60 24 17 

2012-10-18 

 

PubMed 

Breast neoplasms 

Mastectomy 

Breast reconstruction 

Body image 

79 7* 2 1 

2012-10-18 

 

Cinahl 

Breast neoplasms 

Mastectomy 

Breast reconstruction 

Body image 

12 2** 2** 2** 

Totalt  163 67 26 18 

 

* Unika abstract som inte kom upp vid sökningen med ”mammaplasty” 

** Artiklar som också återfanns i första sökningen i PubMed 

 

Manuell sökning 

 

En manuell sökning genomfördes enligt rekommendation av Forsberg och Wengström 

(2008) för att finna fler relevanta artiklar. Den manuella sökningen gick till så att 

författarna till föreliggande studie granskade referenslistorna från de vetenskapliga artiklar 

som återfanns vid databassökningarna för att finna fler artiklar. Den manuella sökningen 

resulterade inte i några inkluderade artiklar. Totalt inkluderades 18 artiklar studien. 
  

Bearbetning av data och analys 

Materialet sammanställdes och granskades kritiskt i enlighet med Forsberg och Wengström 

(2008). Författarna började med att läsa alla artiklars titlar. Redan efter att ha läst titeln 

kunde vissa artiklar uteslutas eftersom de till exempel handlade om profylaktisk 

mastektomi som valts att inte studeras i denna studie. Därefter lästes artiklarnas abstract. 

Om artikelns abstract verkade relevant och passande för föreliggande studie letades 

artikeln upp i fulltext och lästes. Alla artiklar lästes var en och för sig och diskuterades 

sedan gemensamt av författarna. Författarna läste artiklarna utifrån syftet och 

frågeställningen. 

 

Värdering och klassificering 

 

Utifrån ett validerat bedömningsunderlag (Bilaga I) modifierat av Berg, Dencker och 

Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) klassificerades och 

kvalitetsbedömdes alla artiklar som inkluderades i föreliggande studie.  
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Detta gjordes för att kunna bedöma kvaliteten av de inkluderade artiklarna som finns 

samlade i en matris i Bilaga II. 

 

Tillförlitlighet 

 

Författarna till föreliggande studie hade som mål att resultatet skulle vara så tillförlitligt 

som möjligt. I enlighet med Forsberg och Wengströms (2008) rekommendationer 

inkluderas alla relevanta artiklar vare sig de styrkte eller försvagade hypotesen. Författarna 

försökte heller inte att lägga egna värderingar när resultatet skulle bearbetas. Alla artiklar 

bedömdes av det tidigare beskriva bedömningsunderlaget och endast artiklar av hög eller 

av medelhög kvalitet inkluderades i resultatet. 

Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden bör göras innan arbetet med en litteraturstudie påbörjas (Forsberg & 

Wengström, 2008). I överensstämmelse med riktlinjer från Forsberg och Wengström 

(2008) har författarna till föreliggande studie endast valt publikationer där forskningen fått 

tillstånd från en etisk kommitté. Att studien granskats av en forskningsetisk kommitté 

innebär både att en kvalitetsmässig och etisk kontroll av forskningen har gjorts (Helgesson, 

2006). För att litteraturstudien ska vara pålitlig har både resultat som är i enlighet med 

hypotesen och de som motsäger hypotesen redovisats (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Forskningsetik är enligt Vetenskapsrådet (2011) alla frågor som berör förhållandet mellan 

forskning och etik. Exempel på resonemang inom forskningsetik är hur deltagare i studien 

och uppgiftslämnare behandlas och skyddas. Överväganden om vetenskaplig oredlighet 

såsom plagiering, det vill säga när en forskare kopierar en annan forskares arbete och 

refererar det som sitt eget, hör även till forskningsetik. 

 

I enlighet med Vetenskapsrådet (2011) och Helgesson (2006) har författarna till denna 

studie försökt undvika de vanligaste typerna av fusk som begås när man forskar, det vill 

säga plagiering, fabricering och förfalskning. Även att inte ange källa när man skriver citat 

är plagiat. Fabricering innebär att en forskare hittar på resultat, till exempel skriver att 

personer som inte finns har deltagit i en studie. När en forskare ändrar data eller något i 

resultaten för att de ska stämma överens med hypotesen kallas det förfalskning (Helgesson, 

2006). 

 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras huvudsakligen i kronologisk ordning. Eftersom författarna till 

föreliggande studie inte bara vill belysa hur kvinnors kroppsuppfattning påverkas efter 

genomgången bröstrekonstruktion till följd av mastektomi utan även se hur vissa faktorer 

såsom ålder, utbildning och sexualitet påverkar kroppsuppfattningen presenteras dessa som 

underrubriker. 

 

Kroppsuppfattning 

I en studie gjord av Cocquyt et al. (2003) jämförde forskarna livskvalité och 

kroppsuppfattning hos kvinnor som genomgått mastektomi med bröstrekonstruktion med 

kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi.  
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Deltagarna fick dels fylla i två enkäter, dels fotograferas. Utöver två kvinnor som vägrade 

att bli fotograferade bedömdes alla kvinnors fotografier av en grupp observatörer 

bestående av vårdpersonal specialiserade på bland annat cancer, gynekologi och 

plastikkirurgi.  

Enligt observatörerna visade den bröstbevarande gruppen ett signifikant sämre estetiskt 

resultat än gruppen som genomgått mastektomi med rekonstruktion. Enligt enkäterna var 

dock majoriteten av alla kvinnor som deltog i studien nöjda med utseendet av sina bröst.  

 

I en studie gjord av Nano et al. (2005a) undersöktes kroppsuppfattningen hos kvinnor som 

genomgått mastektomi med rekonstruktion. I likhet med studien av Cocquyt et al. (2003) 

fick kvinnorna som deltog i studien av Nano et al. (2005a) fotograferas. Utöver 

fotografierna fick kvinnorna fylla i enkäter och intervjuas. Resultatet jämfördes med en 

kontrollgrupp som endast gjort mastektomi.  

Fotografierna bedömdes av tre stycken specialistsjuksköterskor. Forskarna kom fram till 

att kvinnor som genomgått mastektomi med bröstrekonstruktion hade signifikant bättre 

kroppsuppfattning än de kvinnor som enbart gjort mastektomi. Åttioåtta procent av 

kvinnorna var även mycket nöjda med sin rekonstruktion. Specialisterna bedömde att 82 

procent av rekonstruktionerna visade ett estetiskt bra resultat (Nano et al., 2005a). 

 

I en annan studie från samma år (Nano et al., 2005b) undersöktes kroppsuppfattningen hos 

kvinnor som hade genomgått mastektomi, bröstbevarande kirurgi eller bröstrekonstruktion 

efter en cancerdiagnos. Forskarna fann ingen signifikant skillnad mellan kvinnorna som 

genomgått bröstrekonstruktion och kvinnorna som genomgått bröstbevarande kirurgi. 

Kvinnorna som hade genomgått mastektomi hade dock signifikant sämre 

kroppsuppfattning. 

 

År 2005 gjordes en studie på kvinnor som genomgått någon typ av bröstcancerkirurgi i 

Kalifornien, USA (Janz et al., 2005). I studien deltog 1357 kvinnor som bland annat 

utvärderade livskvalitet och kroppsuppfattning. Resultatet av studien visade att de kvinnor 

som genomgått mastektomi med rekonstruktion hade sämre kroppsuppfattning än de 

kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi (Janz et al., 2005).  

 

I en studie av Noyan, Sertoz, Elbi, Kayar och Yilmaz (2006) undersökte forskarna bland 

annat hur nöjda kvinnor som gjort en bröstrekonstruktion efter en mastektomi var och 

kroppsuppfattningen hos dessa kvinnor. Kvinnorna jämfördes med kvinnor som endast 

gjort mastektomi och med en frisk kontrollgrupp. Resultatet visade att kvinnorna som gjort 

en rekonstruktion hade liknande självförtroende och kroppsuppfattning som den friska 

kontrollgruppen, medan kvinnorna som endast gjort mastektomi hade sämre 

självförtroende. 

 

När Parker et al. (2007) jämförde kroppsuppfattning hos kvinnor som gjort olika typer av 

bröstcanceroperationer; mastektomi med eller utan rekonstruktion och bröstbevarande 

kirurgi, fann de ingen skillnad mellan kvinnorna innan de genomgått operationerna. Även 

en månad efter operationerna hade kvinnorna liknande kroppsuppfattning, den var dock 

signifikant sämre än innan operationen. Under den tvåårsperiod som kvinnorna deltog i 

studien fann Parker et al. (2007) inga signifikanta skillnader i kroppsuppfattning mellan 

kvinnorna.  
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I en annan studie från 2007 utvärderade Nicholson, Leinster och Sassoon det kosmetiska 

resultatet av bröstcanceroperationer samt undersökte kvinnornas känslor kring deras 

kroppar och livskvalitet. Alla kvinnor fick fylla i flera enkäter och de kvinnor som gav sitt 

medgivande fotograferades. Fotografierna utvärderades av en grupp bestående av bröst- 

och plastikkirurger som inte fann några kosmetiska skillnader mellan olika typer av 

bröstrekonstruktioner. Kvinnorna som hade gjort en bröstrekonstruktion var mer 

tillfredsställda med sina kroppar än kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi eller 

endast mastektomi. 

 

I en amerikansk studie som publicerades år 2008 (Atisha et al.) undersöktes hur 

kroppsuppfattningen förändrades hos 173 kvinnor som gjort bröstrekonstruktion till följd 

av mastektomi. Resultatet visade ingen förändring i kroppsuppfattning efter 2 år bland 

kvinnor som genomgått direktrekonstruktion efter mastektomi. Däremot visade kvinnorna 

som hade genomgått sen bröstrekonstruktion en signifikant förbättring i 

kroppsuppfattningen 2 år efter operationen.  

Forskarna kom dock fram till att typen av operation inte påverkade de psykosociala 

effekterna såsom socialt välmående, kroppsuppfattning och mental hälsa i någon stor 

utsträckning (Atisha et al., 2008).  

 

Hill och White intervjuade år 2008 tio stycken kvinnor som efter en mastektomi gjort 

bröstrekonstruktion. Målet med studien var att fördjupa sig i och beskriva kvinnors 

erfarenhet av att få ett rekonstruerat bröst. Forskarna fann att de flesta kvinnorna fick efter 

en viss tids bearbetning en förbättrad kroppsuppfattning, men att det var skillnad mellan 

kvinnor som genomgått sen rekonstruktion och direktrekonstruktion. De kvinnor som 

genomgått sen rekonstruktion fick ofta bättre kroppsuppfattning efter operationen, medan 

kroppsuppfattningen hos de kvinnor som gjort direktrekonstruktion utvecklades under en 

viss tid och blev så småningom bättre.  

 

I en svensk studie av Sackey, Sandelin, Frisell, Wickman och Brandberg (2010) 

undersöktes kroppsuppfattning och hälsorelaterad livskvalitet hos kvinnor som genomgått 

mastektomi med bröstrekonstruktion eller bröstbevarande kirurgi med eller utan 

efterbehandling. Grupperna jämfördes med varandra och med en referensgrupp. Resultatet 

visade att kvinnorna som genomgått mastektomi med bröstrekonstruktion hade sämre 

kroppsuppfattning än de kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi. Kvinnorna som 

genomgått mastektomi med bröstrekonstruktion kände sig mindre feminina och mer 

missnöjda med sina ärr och sin kropp (Sackey et al., 2010). 

 

I en annan svensk studie som genomfördes samma år som studien av Sackey et al. (2010) 

jämfördes kvinnor som genomgått endast mastektomi med kvinnor som gjort 

bröstrekonstruktion efter mastektomin (Fallbjörk, Karlsson, Salander & Rasmussen, 2010). 

En signifikant skillnad kunde ses mellan kvinnorna, där de som gjort rekonstruktion efter 

mastektomin kände sig mer attraktiva än kvinnorna som endast genomgått mastektomi. 

Inga signifikanta skillnader kunde dock ses med avseende på hur kvinnorna kände för sina 

ärr.  

 

I en fransk studie som publicerades år 2010 fick kvinnor som genomgått mastektomi med 

eller utan rekonstruktion fylla i enkäter för att undersöka deras kroppsuppfattning och 

livskvalitet efter operationen. Kvinnorna som gjort en bröstrekonstruktion visade 

signifikant bättre kroppsuppfattning än kvinnor som endast gjort mastektomi (De Gournay 

et al., 2010). 
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Enligt Medina-Franco et al. (2010) är det inte de olika typerna av operationer som påverkar 

kroppsuppfattningen utan själva cancerdiagnosen. De kvinnor som hade en malign 

sjukdom hade en sämre kroppsuppfattning än de kvinnor som hade en benign sjukdom.  

Medina-Franco et al. (2010) fann inga skillnader mellan kvinnor som genomgått 

bröstbevarande kirurgi och kvinnor som genomgått mastektomi med eller utan 

rekonstruktion.  

 

År 2010 gjorde Min et al. en enkätstudie bland kvinnor som genomgått mastektomi med 

rekonstruktion eller bröstbevarande kirurgi för att undersöka livskvaliteten och 

kroppsuppfattningen hos dessa kvinnor. Forskarna ansåg att det fanns flera studier inom 

detta ämne gjorda i västerländska länder, men ingen enligt deras kunskap gjord i ett 

asiatiskt land. I studien kom de fram till att kvinnor som gjort bröstrekonstruktion efter en 

mastektomi hade sämre kroppsuppfattning än de kvinnor som genomgått bröstbevarande 

kirurgi. Forskarna poängterar dock att eftersom de inte gjorde någon preoperativ 

undersökning kan det ha varit en skillnad mellan kvinnorna redan innan operationerna 

(Min et al., 2010). 

 

Enligt Fang, Balneaves och Shu (2010) är målet med en bröstrekonstruktion efter en 

mastektomi att ge tillbaka känslan av normalitet i kvinnans liv. Fang et al. (2010) 

intervjuade kvinnor i Taiwan för att få en inblick av kvinnors erfarenheter av att få ett 

rekonstruerat bröst efter en mastektomi. Intervjuerna visade att de flesta kvinnor var 

missnöjda med sina rekonstruerade bröst och kirurgin inte kunde uppfylla deras 

förväntningar. Flera av kvinnorna skämdes och hade en sämre kroppsuppfattning efter 

operationen. Att kunna ta fett från magen för att bygga upp ett nytt bröst sågs dock som en 

extra bonus eftersom det ledde till en plattare mage. Kvinnorna hade svårt att acceptera 

sina nya bröst. Trots allt missnöje ångrade kvinnorna sig inte för själva beslutet om 

kirurgin eftersom de ansåg att det fanns fler fördelar än nackdelar. 

 

För att undersöka kvinnors känslor om en bröstrekonstruktion intervjuade Denford, 

Harcourt, Rubin och Pusic (2011) kvinnor som skulle få eller hade fått ett rekonstruerat 

bröst efter en mastektomi. En del av kvinnorna som deltog i studien ville bara känna sig 

som alla andra och ville se normala ut med kläder på. Andra kvinnor ville återgå till hur de 

såg ut innan mastektomin, alltså ville de inte som flera myter säger förstora sina bröst eller 

sträva efter de perfekta brösten. En svårighet som forskarna såg var att ha en normal kropp 

behöver inte betyda samma sak hos alla eftersom alla har olika värderingar. Forskarna kom 

fram till att det därför är viktigt för sjukvårdpersonal att se de individuella skillnaderna och 

förväntningarna mellan kvinnorna och deras känslor kring sina kroppar för att kunna ge de 

individuellt anpassad vård (Denford et al., 2011). 

 

I en kanadensisk studie från 2012 (Metcalfe et al.) jämfördes kroppsuppfattningen hos 

kvinnor innan en bröstcanceroperation med kroppsuppfattningen hos samma kvinnor ett år 

efter operationen. Kvinnorna som deltog delades in i tre grupper efter vilken typ av 

operation de hade genomgått. Efter ett år var det ingen större skillnad mellan kvinnorna 

som genomgått mastektomi och kvinnorna som genomgått mastektomi med direkt 

rekonstruktion, däremot kände sig kvinnorna som genomgått mastektomi med sen 

rekonstruktion mer osäkra på sin kropp och ett större behov av att gömma sin kropp 

(Metcalfe et al., 2012). 
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År 2012 gjordes en studie av Denewer et al. där bland annat livskvalitet och 

kroppsuppfattning utvärderades hos kvinnor som genomgått mastektomi och mastektomi 

med rekonstruktion. Resultatet visade att kvinnorna som gjort en rekonstruktion efter 

mastektomin var signifikant mer nöjda med sin kropp än kvinnor som endast gjort 

mastektomi.  

 

Ålder 

 

Resultatet i studien av Medina-Franco et al. (2010) visade att det inte fanns någon skillnad 

i kroppsuppfattning mellan kvinnor under 50 år och kvinnor äldre än 50 år innan de 

genomgått en bröstrekonstruktion till följd av mastektomi. Efter operationen hade 

bröstrekonstruktionen ingen påverkan på kroppsuppfattningen hos kvinnor som var yngre 

än 50 år. Dock kom Medina-Franco et al. (2010) fram till att kvinnor äldre än 50 år som 

genomgått en bröstrekonstruktion hade en signifikant förbättring i kroppsuppfattning. 

 

De Gournay et al. (2010) kom i sin studie fram till att kvinnor yngre än 60 år som 

genomgått rekonstruktion efter mastektomi hade en mer positiv kroppsuppfattning än 

kvinnor i samma ålder som endast genomgått mastektomi. Bland kvinnor som var äldre än 

60 år var det ingen skillnad i kroppsuppfattning mellan mastektomigruppen och 

rekonstruktionsgruppen. Det var ingen signifikant skillnad i kroppsuppfattning mellan alla 

kvinnor som genomgått bröstrekonstruktion med avseende på ålder. 

 

Utbildning 

 

Medina-Franco et al. (2010) kom i sin studie fram till att kvinnor med lägre 

utbildningsnivå, det vill säga endast grundskoleutbildning fick bättre kroppsuppfattning 

efter en bröstrekonstruktion, medan kvinnor med högre utbildning inte visade någon 

förbättring.  

 

I den svenska studien från 2010 gjord av Fallbjörk et al. var det en signifikant större andel 

av kvinnorna som hade gjort bröstrekonstruktion efter sin mastektomi som hade 10 år eller 

längre utbildning än kvinnorna som endast gjort mastektomi. De som hade genomgått 

bröstrekonstruktion kände sig även mindre attraktiva än kvinnorna som enbart gjort 

mastektomi.  

 

Parker et al. (2007) konstaterade i sin studie att hos kvinnor som gjort en 

bröstrekonstruktion hade antalet utbildningsår ett direkt inflytande på hur nöjda kvinnorna 

blev med sina bröst. De kvinnor som var mer utbildade var även mer nöjda med sina bröst 

(Parker et al., 2007). 

 

Sexualitet 

 

I studien av Cocquyt et al. (2003) var det ingen skillnad mellan kvinnorna som genomgått 

mastektomi med rekonstruktion och kvinnorna som genomgått bröstbevarande kirurgi med 

avseende på hur kvinnorna kände inför att visa sig naken inför sin partner. En tredjedel av 

alla kvinnor som deltog i studien hade svårare att visa sig naken för sin partner efter 

operationen än innan. Det var heller ingen skillnad mellan de kvinnor som genomgått 

mastektomi med bröstrekonstruktion och kvinnorna som genomgått bröstbevarande kirurgi 

med avseende på libido, det vill säga sexuell drift.  
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Hälften av kvinnorna hade oförändrad libido, medan den andra hälften hade lägre libido 

efter operationen än före (Cocquyt et al., 2003).  

 

Sackey et al. (2010) kunde i sin studie se signifikanta skillnader mellan kvinnor som 

genomgått bröstbevarande kirurgi och kvinnor som genomgått mastektomi med 

rekonstruktion.  

Kvinnor som genomgått mastektomi med rekonstruktion kände sig mindre sexuellt 

attraktiva och var i större utsträckning missnöjda med sin kropp än de kvinnor som gjort 

bröstbevarande kirurgi (Sackey et al., 2010). 

 

När Hill och White (2008) intervjuade tio stycken kvinnor som gjort en 

bröstrekonstruktion efter en mastektomi fann de att kvinnorna kände sig osäkra att visa 

sina nya kroppar, men att det sexuella umgänget inte påverkades mellan kvinnorna och 

deras partner. 

 

När kvinnor som genomgått bröstrekonstruktion jämfördes med kvinnor som endast 

genomgått mastektomi i studien av Fallbjörk et al. (2010) visade det sig att det var fler 

kvinnor i bröstrekonstruktionsgruppen som kände sig intresserade av sex, hade haft sex 

och hade njutit av sex efter operationen.  

 

I en annan studie från 2010 (Min et al., 2010) såg forskarna ett samband mellan 

kroppsuppfattningen och kvinnans sexuella funktion. I studien av Min et al. (2010) kom de 

fram till att kvinnor som genomgått bröstrekonstruktion hade sämre kroppsuppfattning och 

kände även mindre sexuell njutning och hade sämre sexuell funktion än kvinnor som 

genomgått bröstbevarande kirurgi.  

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metodval 

 

Syftet med studien var att belysa hur kvinnors kroppsuppfattning påverkas efter 

genomgången bröstrekonstruktion till följd av mastektomi i samband med bröstcancer. För 

att besvara syftet valdes en litteraturstudie. Både en kvalitativ och en kvantitativ studie 

hade kunnat besvara syftet, men eftersom det redan finns ett flertal kvalitativa och 

kvantitativa studier inom området valde författarna istället en litteraturstudie för att i 

enlighet med Forsberg och Wengström (2008) skapa en översikt av det aktuella 

kunskapsområdet. En nackdel med att göra en litteraturstudie var att författarna till 

föreliggande studie inte själva kunde ställa frågor och få utförligare svar på det valda 

syftet, en fördel är dock att man får ett brett och överskådligt resultat. 

Databassökningar, urval och begränsningar 

 

Vedertagna MeSH-termer användes i sökningen i PubMed för att sökningen skulle 

generera relevanta träffar och eventuella underordnade termer också skulle visas. När 

sökningen gjordes i Cinahl användes Cinahl-headings. Eftersom sökningen gjordes i flera 

databaser var det möjligt att finna flera artiklar, eftersom de olika databaserna innehåller 

olika tidskrifter.  
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En manuell sökning genomfördes också efter rekommendation av Forsberg och 

Wengström (2008), dock inkluderades inga artiklar från den manuella sökningen eftersom 

de intressanta artiklarna som hittades var äldre än tio år. 

 

De begränsningar som gjordes var att artiklarna skulle vara publicerade de senaste tio åren, 

skrivna på engelska eller svenska och vara peer reviewed. Detta gjorde att författarna fick 

ett resultat som var aktuellt och där språket behärskades, så att misstolkningar kunde 

undvikas. Äldre forskning som kunde tänkas vara relevant gick eventuellt förlorad med 

denna begränsning. Författarna reflekterade dock över att resultatet från äldre studier 

kanske inte var intressant med tanke på att tekniken utvecklas och 

bröstrekonstruktionsoperationer eventuellt har blivit bättre. 

 

Syftet med föreliggande studie var att belysa hur kvinnors kroppsuppfattning påverkas 

efter genomgången bröstrekonstruktion till följd av mastektomi i samband med 

bröstcancer, profylaktiskt mastektomi med rekonstruktion exkluderades eftersom 

kvinnorna som deltog i de studierna inte hade fått diagnosen bröstcancer.  

Författarna till denna studie tror att resultatet hade blivit annorlunda om profylaktiskt 

mastektomi med rekonstruktion hade inkluderats. Även artiklar som handlade om manlig 

mastektomi exkluderades eftersom det inte fanns så många artiklar inom det ämnet och för 

att brösten traditionellt i alla tider uppfattats som en symbol för kvinnlighet och moderskap 

(da Silva & dos Santos, 2010).  

 

Tillförlitlighet 

 

Eftersom författarna har försökt följa vedertagna rekommendationer från Forsberg och 

Wengströms (2008) anser författarna att tillförlitligheten är relativt hög. Artiklarna som 

inkluderats i studien lästes av författarna var för sig och diskuterades sedan tillsammans. 

Vid ett tillfälle hade författarna uppfattat en artikel olika. Efter att artikeln lästs flera 

gånger och diskuterats enades författarna och artikeln inkluderades i resultatet, vilket 

bekräftar att valet att följa rekommendationerna av Forsberg och Wengström (2008) var 

bra. Egna värderingar har författarna till föreliggande studie försökt undvika, vilket också 

stärker tillförlitligheten. Författarna har inkluderat både artiklar som använt sig av 

kvalitativ och kvantitativ metod för att både få en överblick över kvinnors 

kroppsuppfattning, men också en djupare inblick i deras känslor. Vissa artiklar har använt 

sig av både kvalitativ och kvantitativ metod.  

 

Alla artiklar som inkluderats i föreliggande studie har kvalitetsbedömts enligt 

bedömningsunderlaget för vetenskapliga artiklar av Berg et al. (1999) och Willman et al. 

(2006) (Bilaga I). Endast artiklar som var av hög eller medelkvalité användes för att öka 

tillförlitligheten. På grund av författarnas bristande erfarenhet att använda detta 

bedömningsunderlag kan eventuellt mindre missbedömningar ha gjorts. För att stärka 

tillförlitligheten ytterligare har endast originalartiklar använts som är publicerade i 

tidskrifter som granskar sina artiklar.  

 

  



 16     

Generaliserbarhet 

 

I resultatet har artiklar från Sverige, Frankrike, USA, Kanada, Storbritannien, Australien, 

Belgien, Mexiko, Egypten, Turkiet, Taiwan och Korea använts. De inkluderade artiklarna 

är alltså spridda över stora delar av världen vilket innebär att kvinnor från flera olika 

kulturer har studerats. Studierna har även undersökt kvinnor i olika åldrar och med olika 

sociala och ekonomiska bakgrunder.  

 

Dock eftersom vissa studier ser skillnader i kroppsuppfattning mellan kvinnor i olika åldrar 

(Medina-Franco et al., 2010; De Gournay et al., 2010) och kvinnor med olika 

utbildningsnivåer (Medina-Franco et al., 2010; Fallbjörk et al., 2010; Parker et al., 2007) 

anser vi att resultatet av föreliggande studie kan vara svårt att generalisera.  

 

Resultatdiskussion 

Kroppsuppfattning 

De flesta forskarna (Cocquyt et al., 2003; Nano et al., 2005a; Nano et al., 2005b; Janz et 

al., 2005; Noyan et al., 2006; Parker et al., 2007; Nicholson et al., 2007; Sackey et al., 

2010; Fallbjörk et al., 2010; De Gournay et al., 2010; Medina-Franco et al., 2010; Min et 

al., 2010; Metcalfe et al., 2012; Denewer et al., 2012) bakom studierna om 

kroppsuppfattning hos kvinnor som har gjort en bröstrekonstruktion efter en mastektomi 

valde en komparativ metod, det vill säga att de har jämfört kroppsuppfattning hos dessa 

kvinnor med kroppsuppfattning hos kvinnor som har gjort andra typer av operationer. 

Denna metod var användbar för att kunna bedöma i de enstaka arbetena om 

kroppsuppfattningen hos kvinnorna påverkades mer positivt eller negativt av en 

rekonstruktion än hos kvinnor som har genomgått andra sorters ingrepp. Däremot 

resulterade heterogeniteten i dessa övriga typer av operationer i att utfallet, beroende på de 

övriga ingreppens natur, visade en stor spridning när författarna till föreliggande studie 

försökte jämföra dessa studier med varandra. 

 

En anledning till att studierna har kommit fram till olika resultat kan vara att de har använt 

sig av olika mätinstrument för att utvärdera kroppsuppfattning. Medina-Franco et al. 

(2010) och Sackey et al. (2010) har båda använt mätinstrumentet ”Body Image Scale”, 

medan De Gournay et al. (2010) och Atisha et al. (2008) har använt ”Michigan Breast 

Reconstruction Outcome”. De andra artiklarna som har inkluderats i föreliggande studie 

har använt andra mätinstrument, vilket kan vara en orsak till resultatskillnader.  

 

Tre av studierna som presenterades i resultatet (Denford et al., 2011; Parker et al., 2007; 

Metcalfe et al., 2012) har utvärderat kroppsuppfattningen hos kvinnor som gjort en 

bröstrekonstruktion både innan och efter operationen. De övriga studierna har inte 

undersökt kroppsuppfattningen preoperativt utan endast jämfört kvinnornas 

kroppsuppfattning postoperativt med kvinnor som har gjort andra typer av operationer. 

Med tanke på att det kan ha varit preoperativa skillnader mellan kvinnorna kan resultatet 

av dessa studier vara missvisande. En studie som dock påpekar att de har missat detta är 

studien av Min et al. (2010). 
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Ett flertal studier visar att kvinnor som endast gjort en mastektomi efter sin 

bröstcancerdiagnos har sämre kroppsuppfattning än kvinnor som gjort en 

bröstrekonstruktion efter mastektomin (Nano et al., 2005a; Noyan et al., 2006; Fallbjörk et 

al., 2010; De Gournay et al., 2010; Denewer et al, 2012). Detta tyder på att det är positivt 

för en kvinna att låta rekonstruera sitt bröst efter en mastektomi med avseende på 

kroppsuppfattningen. Medina-Franco et al. (2010) fann dock ingen skillnad mellan 

kvinnorna som gjort enbart mastektomi eller mastektomi med rekonstruktion.  

 

Andra studier har jämfört kroppsuppfattningen hos kvinnor som genomgått enbart 

mastektomi, mastektomi med rekonstruktion eller bröstbevarande kirurgi (Nano et al., 

2005b; Parker et al., 2007; Nicholson et al., 2007; Medina-Franco et al., 2010). Parker et 

al. (2007) och Medina-Franco et al. (2010) fann inga skillnader i kroppsuppfattning mellan 

kvinnorna, medan Nano et al. (2005b) fann att kvinnor som enbart gjort mastektomi hade 

sämre kroppsuppfattning. Nicholson et al. (2007) fann att kvinnor som gjort mastektomi 

med rekonstruktion hade bättre kroppsuppfattning än kvinnor som gjort enbart mastektomi 

eller bröstbevarande kirurgi.  

 

Att studierna har kommit fram till olika resultat stärker teorin av Medina-Franco et al. 

(2010), att det inte är operationstypen som påverkar kvinnans kroppsuppfattning. Det kan 

därför vara viktigt att följa rekommendationen av Chen et al. (2010) om att låta kvinnan 

själv få vara delaktigt i beslutet om behandling. Detta stöds även av den tidigare studien av 

Chang et al. (2007). 

  

Fyra studier (Cocquyt et al., 2003; Janz et al., 2005; Sackey et al., 2010; Min et al., 2010) 

har jämfört kroppsuppfattningen mellan kvinnor som har gjort bröstbevarande kirurgi med 

kvinnor som har gjort mastektomi med rekonstruktion. Janz et al. (2005), Sackey et al. 

(2010) och Min et al. (2010) har alla kommit fram till att kvinnor som gjort bröstbevarande 

kirurgi har bättre kroppsuppfattning än kvinnor som gjort bröstrekonstruktion. Cocquyt et 

al. (2003) fann däremot inga skillnader mellan dessa två grupper. 

 

Hill och White (2008), Denford et al. (2011) och Fang et al. (2010) gjorde alla kvalitativa 

studier där de intervjuade kvinnor som skulle genomgå eller hade genomgått en 

bröstrekonstruktion till följd av en mastektomi. Alla tre studierna visade att en mastektomi 

med en rekonstruktion är en stor händelse i kvinnans liv. Denford et al. (2011) poängterade 

att det kan finnas individuella skillnader mellan kvinnorna och att det är viktigt att 

hälsovårdspersonal kan identifiera dessa skillnader för att anpassa kommunikationen och 

vården. Fang et al. (2010) konstaterade att kvinnor som gör en rekonstruktion behöver 

regelbunden kommunikation och tydlig information angående operationen vilket stärker 

tidigare forskning gjord av Han et al. (2009). Enligt Hayes et al. (2004) görs en 

bröstrekonstruktion i hopp om att minska de psykologiska skadorna som kan uppkomma 

vid en mastektomi. Kvinnorna som deltog i studien av Fang et al. (2010) beskrev i likhet 

med Hayes et al. (2004) samma förhoppningar och att efter operationen vilja återgå till sitt 

normala liv. Dock beskrev kvinnorna att det inte var så lätt som de hade förväntat sig och 

verkligheten var långt ifrån deras förväntningar.  

 

I tre studier (Cocquyt et al., 2003; Nano et al., 2005a; Nicholson et al., 2007) 

fotograferades kvinnorna som gjort bröstrekonstruktioner. Alla tre studier använde sig av 

olika experter inom bröst- och plastikkirurgi för att bedöma fotografierna. Kvinnorna fick 

även själva utvärdera resultatet av deras operation. Kvinnorna i alla tre studierna var över 

lag nöjda med bröstrekonstruktionerna.  
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Experterna i studien av Cocquyt et al. (2003) bedömde att kvinnorna som gjort en 

rekonstruktion hade ett mer tillfredsställande resultat än kvinnor som genomgått 

bröstbevarande kirurgi.  

 

Enligt Sackey et al. (2010) kan det vara skillnader mellan kvinnor som gör 

direktrekonstruktion och kvinnor som gör sen rekonstruktion med avseende på 

kroppsuppfattning och forskarna till studien poängterar att alla kvinnor bör få tydlig 

preoperativ information.  

 

De Gournay et al. (2010) redovisar i sin studie hur många kvinnor som gjorde 

direktrekonstruktion och hur många som gjorde sen rekonstruktion, de gör dock ingen 

skillnad mellan dessa kvinnor när de redovisar resultatet vilket motsäger 

rekommendationerna från Sackey et al. (2010).  

 

Ålder 

 

Medina-Franco et al. (2010) kom i sin studie fram till att en bröstrekonstruktion påverkade 

kroppsuppfattningen mer positivt hos kvinnor som var äldre än 50 år än hos kvinnor som 

var yngre än 50 år.  

De Gournay et al. (2010) fann dock ingen signifikant skillnad i kroppsuppfattning efter en 

bröstrekonstruktion när forskarna jämförde kvinnor äldre än 60 år med kvinnor yngre än 

60 år, vilket motsäger resultatet i studien gjord av Medina-Franco et al. (2010). Eftersom 

dessa studier är gjorda i två olika länder, Mexiko och Frankrike kan det eventuellt finnas 

kulturella skillnader mellan förväntningarna på kvinnors åldersrelaterade utseende som 

kanske påverkar kvinnornas kroppsuppfattning. 

 

Utbildning 

 

I studierna av Medina-Franco et al. (2010) och Parker et al. (2007) undersöktes om 

kvinnors utbildningsnivå påverkar kvinnans kroppsuppfattning efter bröstrekonstruktion. 

Resultatet i studien av Medina-Franco et al. (2010) visade att kvinnorna med lägre 

utbildning hade en mer positiv kroppsuppfattning efter en rekonstruktion, medan 

kvinnorna med högre utbildning inte visade en mer positiv kroppsuppfattning. Parker et al. 

(2007) kom till skillnad från Medina-Franco et al. (2010) fram till att kvinnornas 

utbildningsnivå påverkade kroppsuppfattningen positivt, vilket stödjer den tidigare studien 

av Pikler och Winterowd (2003) som också kom fram till att kvinnor med högre utbildning 

hade mer positiv kroppsuppfattning än kvinnor med lägre utbildningsnivå. 

 

Sexualitet 

 

I studien gjord av Sackey et al. (2010) kom forskarna fram till att kvinnor som genomgått 

en mastektomi med rekonstruktion kände sig missnöjda med sin kropp. Detta stärker 

resultatet i en tidigare studie gjord av Hill och White (2008) där de intervjuade kvinnorna 

beskrev att de kände sig osäkra på sin kropp. Även i studien gjord av Cocquyt et al. (2003) 

fann forskarna att en stor del av kvinnorna som hade gjort en bröstrekonstruktion kände sig 

osäkra på sin kropp, men det fann dock ingen skillnad mellan kvinnor som genomgått 

bröstbevarande kirurgi och mastektomi med rekonstruktion. 
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I studien gjord av Hill och White (2008) syntes inget direkt samband mellan 

kroppsuppfattning och sexuellt umgänge hos kvinnor som gjort sen eller 

direktbröstrekonstruktion till följd av mastektomi. De flesta kvinnorna som deltog i studien 

beskrev att deras sexuella umgänge med sin partner inte hade förändrats. Däremot fann 

Min et al. (2010) en tydlig korrelation mellan kroppsuppfattningen och den sexuella 

funktionen hos kvinnorna. Forskarna kom fram till att kvinnorna som gjort 

bröstrekonstruktion visade sämre kroppsuppfattning och beskrev även sexuell dysfunktion 

och kunde i mindre utsträckning njuta av sex. 

 

Slutsats 

Även om det inte går att säga om en bröstrekonstruktion efter en mastektomi till följd av 

bröstcancer har en negativ eller positiv inverkan på kvinnans kroppsuppfattning, kan det 

konstateras att mastektomi med eller utan rekonstruktion har en stor inverkan på kvinnans 

liv. Det är av stor vikt att kvinnan får information innan ingreppet. Att låta kvinnan själv få 

vara med att påverka behandlingen anser författarna till föreliggande studie vara 

betydelsefullt. 

 

Faktorer som ålder, sexualitet och utbildning kan påverka kroppsuppfattningen hos kvinnor 

som har gjort en bröstrekonstruktion, men det behöver inte göra det. 

 

Fortsatta studier  

Hur kroppsuppfattning och livskvalitet påverkas av bröstcancer och en mastektomi är ett 

relativt välstuderat ämne. De flesta studier som berör bröstrekonstruktion jämför dock 

kroppsuppfattningen hos kvinnor som har genomgått en bröstrekonstruktion efter en 

mastektomi med kvinnor som har gjort andra typer av bröstcanceroperationer. Det som 

författarna till föreliggande studie tycker saknas, är studier som jämför 

kroppsuppfattningen hos kvinnor som har genomgått en bröstrekonstruktion preoperativt 

och postoperativt. 

 

Ett annat område som kan behövas utforskas mer är hur sexualiteten påverkas av en 

bröstrekonstruktion hos kvinnor som lever i homosexuella relationer. Ingen av studierna 

som har inkluderats i föreliggande studie har tagit upp att det eventuellt kan finnas 

skillnader mellan hetero- och homosexuella personer med avseende på sexualiteten.  

 

Hur de kulturella skillnaderna påverkar kroppsuppfattningen hos kvinnor som har gjort en 

bröstrekonstruktion är ett annat område där mer forskning kan behövas. Författarna till 

föreliggande studie föreslår att en översiktsstudie skulle kunna vara passande att göra inom 

detta område.
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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). 

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

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv 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 prospektiv 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 

prospektiv 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 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 



      

 

 
Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Atisha, D., 

Alderman, A. K., 

Lowery, J. C., 

Kuhn, L. E., 

Davis, J., & 

Wilkins, E. G. 

2008, USA 

Prospective analysis of 

long-term psychosocial 

outcomes in breast 

reconstruction: Two-year 

postoperative results 

from the Michigan breast 

reconstruction outcomes 

study 

Syftet var att utvärdera de 

psykosociala förändringarna 

och kroppsuppfattningen hos 

kvinnor 2 år efter att de gjort 

en mastektomi med 

bröstrekonstruktion. 

Enkäter fylldes i av 287 

kvinnor innan de opererades 

för mastektomi med 

rekonstruktion. Likadana 

enkäter skickades ut till de 

kvinnor som deltagit ett och 

två år efter deras operation 

för att se hur 

kroppsuppfattning 

förändrades. Efter ett år var 

det 273 stycken som svarade. 

Efter två år var det 173 

stycken som svarade. 

n=287 

(114) 

I resultatet delades kvinnorna upp i två 

grupper, de som genomgått direkt 

bröstrekonstruktion i en grupp och de som 

gjort sen bröstrekonstruktion i en annan. 

Kvinnorna som genomgått 

direktrekonstruktion hade efter två år 

signifikant bättre allmän mentalhälsa, vitalitet 

och fungerade bättre socialt. De fann dock inga 

signifikanta förändringar i kroppsuppfattning. 

Bland kvinnorna som gjort en sen 

rekonstruktion fann de vissa, dock inga 

signifikanta förbättringar på mentalhälsan. 

Kvinnorna med sen rekonstruktion 

rapporterade signifikant bättre 

kroppsuppfattning två år efter sin operation. 

P 

II 

Cocquyt, V. F., 

Blondeel, P. N., 

Depypere, H. T., 

Van De Sijpe, K. 

A., Daems, K. K., 

Monstrey, S. J., 

& Van Belle, J. 

P.  

 

2003, Belgien 

 

Better cosmetic results 

and comparable quality 

of life after skin-sparing 

mastectomy and 

immediate autologous 

breast reconstruction 

compared to breast 

conserving treatment 

Att utvärdera hälsorelaterad 

livskvalitet och 

kroppsuppfattning hos 

kvinnor som genomgått 

bröstbevarande kirurgi eller 

hudbevarande mastektomi 

med bröstrekonstruktion. 

Två grupper, en som 

genomgått mastektomi med 

rekonstruktion och en som 

genomgått bröstbevarande 

kirurgi fick fylla i två 

enkäter. Alla kvinnor som 

deltog (förutom två som 

vägrade) blev även 

fotograferade. En grupp 

observatörer bedömde sedan 

alla fotografier. 

n=42 

(0) 

Ingen signifikant skillnad mellan grupperna 

kunde ses. Majoriteten av alla kvinnor som 

deltog vad nöjda med sitt resultat. Dock hade 

kvinnorna som genomgått mastektomi med 

rekonstruktion signifikant bättre kosmetiskt 

resultat enligt observatörerna än de som 

genomgått bröstbevarande kirurgi. 

P 

II 

De Gournay, E., 

Bonnetain, F., 

Tixier, H., 

Loustalot, C., 

Dabakuyo, S., & 

Cuisenier, J. 

 

2010, Frankrike 

Evaluation of quality of 

life after breast 

reconstruction using an 

autologous latissimus 

dorsi myocutaneous flap 

Att utvärdera hur nöjda 

patienter blir med 

bröstrekonstruktion med 

hjälp av latissmus dorsilambå 

och undersöka effekten av 

rekonstruktionen på 

kroppsuppfattningen och 

livskvaliteten. 

Kvinnor som hade genomgått 

mastektomi med 

bröstrekonstruktion eller 

endast mastektomi fick fylla i 

enkäter om bland annat 

kroppsuppfattning och 

livskvalitet.  

n= 255 

(9) 

 

Kvinnor som gjort en bröstrekonstruktion efter 

en mastektomi visade bättre kroppsuppfattning 

än kvinnor med endast mastektomi. Resultat 

även visade att kvinnorna som var yngre än 60 

år gamla hade bättre kroppsuppfattning än 

kvinnorna som var äldre än 60 år gamla. 

 

CCT 

II 

BILAGA II 



      

Denewer, A., 

Farouk, O., Kotb, 

S., Setit, A., El-

khalek, S. A., & 

Shetiwy, M. 

 

2012, Egypten 

Quality of life among 

Egyptian women with 

breast cancer after 

sparing mastectomy and 

immediate autologous 

breast reconstruction: a 

comparative study 

Forskarna undersökte bland 

annat livskvaliteten och 

kroppsuppfattningen hos 

egyptiska kvinnor som 

genomgått mastektomi och 

mastektomi med 

rekonstruktion. 

Kvinnorna intervjuades där 

bestämda formulär användes 

för att utvärdera 

livskvaliteten och hur nöjda 

kvinnorna var med sina 

kroppar. 

n=200 

(0) 

Kvinnorna som gjort en rekonstruktion efter 

mastektomin var signifikant yngre, hade en 

högre utbildning och var i större utsträckning 

gifta. Kvinnor som gjort en rekonstruktion var 

signifikant mer nöjda med sin kropp än 

kvinnor som endast gjort mastektomi.  

CCT 

K 

II 

Denford, S., 

Harcourt, D., 

Rubin, L., & 

Pusic, A. 

 

2011, USA 

Understanding 

normality: a qualitative 

analysis of breast cancer 

concepts of normality 

after mastectomy and 

reconstructive surgery 

Syftet var att undersöka 

känslorna om att vara normal 

hos kvinnor som skulle få 

eller hade fått ett 

rekonstruerat bröst. 

Kvinnor som skulle få eller 

hade fått ett rekonstruerat 

bröst intervjuades. 

Intervjuerna transkriberades 

och analyserades och fyra 

olika teman hittades. 

n=35 

(0) 

De fyra teman som hittades var utseende, 

beteende, rekonstruera det som var normalt och 

hälsa. Kvinnorna ville se normala ut, kunna 

göra de vardagliga sysslorna, kunna anpassa sig 

till den nya vardagen och vara friska.  

K 

I 

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 

som genomgått 

bröstrekonstruktion med de 

som inte genomgått 

bröstrekonstruktion efter en 

mastektomi till följd av 

bröstcancer. 

Alla kvinnor i norra Sverige 

som genomgått en 

mastektomi med eller utan 

rekonstruktion fick fylla i en 

enkät om deras erfarenheter. 

n=126  

(3) 

Tjugofem procent av kvinnorna som deltog i 

studien hade genomgått en bröstrekonstruktion. 

De som hade genomgått bröstrekonstruktion var 

signifikant yngre, hade högre utbildning och 

kände sig mindre attraktiva. De var dock mer 

intresserade av sex och mer sexuellt aktiva. 

P 

II 

Fang, S-Y., 

Balneaves, L. G., 

& Shu, B-C. 

 

2010, Taiwan 

A struggle between 

vanity and life: the 

experience of receiving 

breast reconstruction in 

women of Taiwan. 

Att undersöka kvinnors 

livserfarenheter av att leva 

med ett rekonstruerat bröst i 

Taiwan. 

Sju kvinnor från Taiwan som 

gjort en bröstrekonstruktion 

till följd av en mastektomi 

intervjuades. Intervjuerna 

spelades in, transkriberades 

och analyserades.  

n=7 

(0) 

Kvinnorna som intervjuades hade alla haft höga 

förväntningar på operationen och blev därför 

mycket besvikna på resultatet. En del av 

kvinnor skyllde på sig själva eftersom de inte 

ställt tillräckligt med frågor innan operationen. 

De skämdes även för att sin kropp och sin 

fåfänga av att vilja ha en rekonstruktion efter 

mastektomin. 

K 

II 

Hill, O., & 

White, K. 

 

2008, Australien 

Exploring women’s 

experience of TRAM 

flap breast 

reconstruction after 

mastectomy for breast 

cancer 

Att fördjupa sig i och 

beskriva kvinnors erfarenhet 

av bröstrekonstruktion med 

hjälp av TRAM till följd av 

mastektomi.  

Tio kvinnor som gjort 

bröstrekonstruktion till följd 

av bröstcancer intervjuades. 

Intervjuerna transkriberades 

och analyserades. Resultatet 

sammanställdes och de 

deltagande kvinnorna erbjuds 

att delta i en gruppintervju. 

n= 10 

(0) 

 

Kvinnor som genomgått sen 

bröstrekonstruktion visade efter operationen en 

förbättrad kroppsuppfattning. De kvinnor som 

genomgått direktrekonstruktion beskrev initialt 

en något sämre kroppsuppfattning och 

självförtroende, men som sedan förbättrades 

med tiden. De flesta kvinnor beskrev att deras 

partner accepterade deras nya kroppar och att 

deras sexuella umgänge inte påverkades, men 

kvinnorna beskrev själva en osäkerhet för sina 

kroppar. 

K 

II 



      

Janz, N. K., 

Mujahid, M., 

Lantz, P. M., 

Fagerlin, A., 

Salem, B., 

Morrow, M.,… 

Katz, S. J.  

 

2005, USA 

Population-based study 

of the relationship of 

treatment and 

sociodemographics on 

quality of life for early 

stage breast cancer 

Syftet med studien var att 

undersöka om 

behandlingsmetoden 

påverkade livskvaliteten hos 

kvinnor med bröstcancer 

samt att se vilka 

sociodemografiska skillnader 

som fanns mellan kvinnorna. 

Kvinnor som genomgått 

bröstcancerkirurgi 

rekryterades från olika 

sjukhus och 1357 stycken 

kvinnor svarade på flera 

enkäter angående livskvalitet 

och kroppsuppfattning. 

n=1357 

(0) 

Kvinnor som genomgått bröstrekonstruktion 

efter en mastektomi var yngre och mer 

utbildade. De som gjort bröstbevarandekirurgi 

rapporterade bättre kroppsuppfattning och 

bättre livskvalitet. 

CCT 

I 

Medina-Franco, 

H., García-

Alvarez, M. N., 

Rojas-García, P., 

Trabanino, C., 

Drucker-

Zertuche, M., & 

Arcila, D.  

 

2010, Mexiko 

Body image perception 

and quality of life in 

patients who underwent 

breast surgery 

Att undersöka 

kroppsuppfattningen hos 

kvinnor som genomgått 

bröstcancerkirurgi.  

Kvinnor som genomgått 

bröstbevarande kirurgi eller 

mastektomi med eller utan 

rekonstruktion efter 

bröstcancer intervjuades och 

fick fylla i två enkäter. 

n=202 

(0) 

Forskarna fann ingen signifikant skillnad i 

kroppsuppfattning mellan kvinnorna vilket de 

tror betyder att det inte är själva operationen 

som påverkar kroppsuppfattningen utan 

diagnosen. De kvinnor som hade en benign 

sjukdom hade bättre kroppsuppfattningen än de 

som hade en malign. Kvinnor som hade endast 

hade grundskoleutbildning visade en större 

förbättring i kroppsuppfattning efter en 

rekonstruktion än kvinnor med högre 

utbildning som genomgått samma operation.  

P 

K 

II 

Metcalfe, K. A., 

Semple, J., Quan, 

M-L., 

Vadaparampil, S. 

T., Holloway, C., 

Brown, M.,… 

Narod, S. A 

 

2012, Kanada 

Changes in psychosocial 

functioning 1 year after 

mastectomy alone, 

delayed breast 

reconstruction, or 

immediate breast 

reconstruction 

Att rapportera förändringar i 

den psykosociala funktionen 

1 år efter en 

bröstcanceroperation hos 

kvinnor som genomgått 

mastektomi och mastektomi 

med direkt eller sen 

rekonstruktion. 

Enkätstudie bland kvinnor 

som skulle genomgå en 

bröstcanceroperation. 

Kvinnorna fick fylla i 

enkäterna innan deras 

operation samt ett år efter 

operationen. 

n=190 

(32) 

Det fanns inga skillnader mellan de tre 

grupperna i livskvalitet, ångest, depression eller 

sexuell funktion innan operationerna. Ett år 

efter operationerna hade kvinnorna som 

genomgått sen bröstrekonstruktion sämre 

resultat än de kvinnor som genomgått 

mastektomi och mastektomi med 

direktrekonstruktion.  

P 

II 

Min, S. Y., Kim, 

H. Y., Jung, S-Y., 

Kwon, Y., Shin, 

K. H., Lee, S.,… 

Lee, E. S. 

 

2010, Korea  

Oncological safety and 

quality of life associated 

with mastectomy and 

immediate breast 

reconstruction with 

latissimus dorsi 

myocutaneous flap 

Syftet med studien var att 

undersöka livskvaliteten hos 

kvinnor i Korea som 

genomgått mastektomi med 

direkt bröstrekonstruktion 

med hjälp av latissimus 

dorsilambå och säkerheten av 

den typen av operation. 

Data samlades in från 

National Cancer Center i 

Korea. Två enkäter skickades 

ut och resultatet analyserades 

och jämfördes med en 

kontrollgrupp. 

n=260 

(2) 

Resultatet visade att de kvinnor som genomgått 

rekonstruktion med hjälp av latissimus 

dorsilambå hade signifikant sämre 

kroppsuppfattningen än de kvinnor som 

genomgått bröstbevarande kirurgi. Forskarna 

fann även ett samband mellan 

kroppsuppfattningen bland kvinnorna som 

genomgått rekonstruktion med hjälp av 

latissimus dorsilambån och deras sexuella 

funktion samt deras förmåga av sexuell 

njutning. 

CCT 

II 



      

Nano, M. T., Gill, 

G. P., Kollias, J., 

Bochner, M. A., 

Carter, N., & 

Winefield, H. R.  

 

2005, Australien 

Qualitative assessment 

of breast reconstruction 

in a special breast unit 

Att utvärdera resultatet av 

bröstrekonstruktioner gjorda 

på sjukhuset the Royal 

Adelaide Hospital i 

Australien.  

Kvinnor som gjort 

bröstrekonstruktion fick fylla 

i enkäter, intervjuas och 

fotograferas. Resultatet av 

intervjuerna och enkäterna 

sammanställdes och 

analyserades. Fotografierna 

bedömdes av en tre 

sjuksköterskor 

specialiserades på bröst. 

n=123 

(0) 

Kvinnorna som genomgått bröstrekonstruktion 

till följd av mastektomi visade signifikant bättre 

livskvalitet än kontrollgruppen. Kvinnorna hade 

även bättre kroppsuppfattning än de kvinnor 

som genomgått enbart mastektomi. 88 procent 

av kvinnorna var nöjda med sin rekonstruktion. 

82 % av sjuksköterskorna tyckte att resultatet av 

rekonstruktionerna var tillfredställande.  

RCT 

K 

II 

Nano, M. T., Gill, 

G. P., Kollias, J., 

Bochner, M. A., 

Malycha, P., & 

Winefield, H. R. 

 

2005, Australien 

Psychological impact 

and cosmetic outcome of 

surgical breast cancer 

strategies 

Syftet med studien var att 

utvärdera livskvalitet, 

kosmetiskt resultat och hur 

nöjda kvinnliga 

bröstcancerpatienter var med 

sin behandling. 

Kvinnor som hade genomgått 

någon typ av 

bröstcancerbehandling 

intervjuades och fick fylla i 

enkäter. 

n=310 

(0) 

Livskvaliteten var liknande hos kvinnor som 

hade genomgått bröstbevarande kirurgi, 

mastektomi med rekonstruktion och 

mastektomi utan rekonstruktion. 

Kroppsuppfattningen var mer positiv hos 

kvinnor som hade gjort bröstbevarande kirurgi 

eller mastektomi med rekonstruktion.  

CCT 

K 

II 

Nicholson, R. M., 

Leinster, S., & 

Sassoon, E. M. 

 

2007, Stor 

Britannien  

A comparison of the 

cosmetic and 

psychological outcome 

of breast reconstruction, 

breast conserving 

surgery and mastectomy 

without reconstruction 

Syftet med studien var att 

utvärdera det kosmetiska 

resultatet hos kvinnor som 

genomgått en bröst-

rekonstruktionsoperation 

efter en mastektomi, 

bröstbevarande kirurgi eller 

mastektomi samt att jämföra 

psykologiska effekter av 

operationerna.  

Enkätstudie bland kvinnor 

som genomgått mastektomi 

med eller utan rekonstruktion 

eller bröstbevarande kirurgi. 

Kvinnor som genomgått en 

rekonstruktion fotograferades 

och det kosmetiska resultatet 

bedömdes av en grupp 

bestående av bröst- och 

plastikkirurger. 

n=167 

(0) 

Kirurgerna fann ingen kosmetisk skillnad 

mellan kvinnor som genomgått olika typer av 

bröstrekonstruktioner. De kvinnor som 

genomgått en rekonstruktion var dock mer 

nöjda med resultatet och kände sig mer 

tillfredsställda med sina kroppar än kvinnor 

som genomgått bröstbevarande kirurgi eller 

mastektomi. 

RCT 

II 

 

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 

Forskarna ville sammanställa 

demografiska, medicinska, 

och psykologiska faktorer 

som påverkade kvinnor med 

bröstcancer att välja en viss 

typ av kirurgi. De ville även 

utvärdera kvinnornas 

kroppsuppfattning och hur 

nöjda kvinnorna var med 

operationen. 

Kvinnor som genomgått 

mastektomi med 

rekonstruktion intervjuades 

och fick fylla i enkäter. 

Resultatet jämfördes med en 

frisk kontrollgrupp och 

kvinnor som genomgått 

mastektomi. 

n=125 

(0) 

Eftersom kvinnor i Turkiet som vill genomgå 

en rekonstruktion efter en mastektomi själva 

måste stå för kostnaderna är det till största del 

kvinnor med högre utbildning och inkomst 

som genomgår operationen. Kvinnor som 

genomgått rekonstruktion hade liknande 

självförtroende och kroppsuppfattning som 

friska kvinnor. Kvinnor som genomgått endast 

mastektomi hade lägre självförtroende. 

CCT 

K 

II 



      

Parker, P. A., 

Youssef, A., 

Walker, S.,  

Basen-Engquist, 

K., Cohen, L., 

Gritz, E. R.,… 

Robb,G. L 

 

2007, USA  

Short-term and long-

term psychosocial 

adjustment and quality 

of life in women 

undergoing different 

surgical procedures for 

breast cancer 

Att utvärdera de kortsiktiga 

och långsiktiga effekterna 

som mastektomi utan 

rekonstruktion, mastektomi 

med rekonstruktion och 

bröstbevarande kirurgi kan 

medföra på livskvaliteten och 

den psykosociala 

anpassningsförmågan. 

Kvinnor som genomgått 

mastektomi med 

rekonstruktion, mastektomi 

utan rekonstruktion och 

bröstbevarande kirurgi, fick 

fylla i enkäter innan sin 

operation och vid flera 

tillfällen efter.  

n=258 

(182) 

Forskarna fann inga signifikanta skillnader 

mellan kvinnorna innan operationerna. Inte 

heller efter operationerna kunde de se att valet 

av operation hade någon betydelse på 

kroppsuppfattningen. De kunde dock se att 

kvinnor som var mer högutbildade var med 

nöjda med sina bröst.  

P 

II 

Sackey, H., 

Sandelin, K., 

Frisell, J., 

Wickman, M., & 

Brandberg, Y. 

 

2010, Sverige 

Ductal carcinoma in situ 

of the breast. Long-term 

follow-up of health-

related quality of life, 

emotional reactions and 

body image 

Att undersöka och jämföra 

hälsorelaterad livskvalitet, 

kroppsuppfattning och 

känsloreaktioner hos kvinnor 

med icke invasiv bröstcancer 

behandlade med olika 

operationsmetoder. 

Kvinnor som genomgått 

olika typer av 

bröstcancerkirurgi 

tillfrågades att fylla i tre 

enkäter efter deras operation. 

Kvinnorna jämfördes med 

varandra och med en 

kontrollgrupp. 

n=131 

(0) 

Alla grupper hade överlagt relativt bra 

hälsorelaterad livskvalitet. Kvinnorna som 

genomgått mastektomi med bröstrekonstruktion 

kände sig mindre attraktiva, mindre sexuellt 

attraktiva, mer missnöjda med sin kropp och 

sina ärr än kvinnor som genomgått 

bröstbevarande kirurgi. 

CCT 

II 

 
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 

 


