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Sammanfattning 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor. Alla kvinnor som 

har genomgått en bröstcanceroperation drabbas av någon form av smärta. Kvinnors 

smärta och lidande i samband med bröstcancer är ett relativt outforskat område. Det 

är därför viktigt att sjuksköterskor har kunskap och förståelse om vad som påverkar 

kvinnors smärtupplevelser. Syftet var att belysa kvinnors smärtupplevelser efter en 

bröstcanceroperation. En litteraturstudie gjordes med databassökningar där utifrån 

syftet relevanta sökord användes. Alla 10 resultatartiklar besvarade syftet. Resultatet 

beskrev kvinnors smärtupplevelser efter operation; Faktorer av betydelse för kvinnors 

smärtupplevelser, kvinnors upplevelser av smärta efter operation samt 

smärtupplevelsens konsekvenser. Beskrivning av kvinnors upplevelser av smärta och 

riskfaktorer som påverkade den postoperativa smärtan framkom i litteraturstudiens 

resultat. Akut postoperativ smärta var förväntad av kvinnorna eftersom operation 

medför vävnadsskada, däremot var möjligheten att utveckla kronisk smärta efter 

operation oförväntad. Sjuksköterskans förståelse och kunskap om smärtupplevelsens 

påverkande riskfaktorer är avgörande för att kunna ge bra omvårdnad. Mer forskning 

behövs inom området för att få en fördjupad kunskap och förståelse om hur olika 

faktorer kan inverka på kvinnors smärtupplevelse.
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Abstract 

Breast cancer is the most common form of cancer affecting women. All women who 

have undergone breast cancer surgery suffer from some form of pain. Women's pain 

and suffering associated with breast cancer is a relatively unexplored area. It is 

therefore important that nurses have knowledge and understanding of what is 

affecting women's experience of pain. The purpose was to highlight women's 

experience of pain after breast cancer surgery. A literature review was made with 

relevant keywords in database searches selected from the stated purpose. All 10 

resulting articles answered the purpose. In the result described women's experience of 

pain after surgery; Factors influencing women's experience of pain, women's 

experience of pain after surgery, and consequences of the experienced pain. The 

experience of pain and risk factors that affect postoperative pain emerged in the 

literature study's results. Acute postoperative pain was expected by the women, 

operation cause tissue damage, however, the possibility of developing chronic pain 

after surgery was unexpected. Nurse understanding and knowledge of factors 

affecting pain perception are crucial to provide good care. More research is needed in 

this area to get a deeper knowledge and understanding of how various factors may 

impact the experience of pain in women.
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Inledning 

Bröstcancer är den mest frekvent diagnostiserade cancerformen bland kvinnor globalt, 

var fjärde kvinna som får cancer diagnostiseras med bröstcancer. Under de senaste åren 

har dock både behandlingsmöjligheterna och omvårdnaden av bröstcancerpatienter 

utvecklats (International Agency for Research on Cancer, 2016).  Den medicinska 

forskningen kring behandling av bröstcancer har gjort att dödligheten minskar, dock är 

kvinnors lidande i samband med bröstcancer ett relativt outforskat område (Arman, 

Rehnsfeldt, Lindholm & Harmin, 2002). Enligt IARC (International Agency for 

Research on Cancer, 2016) uppskattas 1.67 miljoner kvinnor runt om i världen ha 

diagnostiserats med bröstcancer från den senaste statistiken år 2012, och var även 

ansvarig för ca 522000 dödsfall runt om i världen. Under det senaste decenniet har 

överlevnadsprocenten ökat, trots det dör fortfarande var fjärde kvinna av bröstcancer 

och både nationellt och internationellt ses en ökning av antalet kvinnor som drabbas av 

bröstcancer (Almås, Myklebust & Sorensen, 2011).  

Hagerstam (2010) beskriver ett starkt samband mellan smärta och lidande samt att 

smärtan kan framkalla lidande. Långvarig smärta är ett erkänt problem efter 

bröstcancerbehandling (Sheridan, Foo & Colvin, 2012). Trots att de flesta 

cancerpatienter lider av smärta, är det väsentligt att poängtera att smärtan för 

majoriteten av dessa patienter är behandlingsbar (Strang, 2012). Dock anser drabbade 

kvinnor att smärta fortfarande är den vanligaste och mest otillräckligt behandlade 

biverkningen av bröstcancerbehandling (Shen et al., 2014). Postoperativ smärta är en 

förutsägbar konsekvens efter kirurgisk ingrepp, nästan alla patienter upplever måttlig till 

svår smärta någon gång postoperativt. Smärta påverkar patientens återhämtning och 

livskvalitet och blir ibland underbehandlad av undermedicinering (Apfelbaum, Chen, 

Mehta & Gan, 2003). Enligt Shen, Redd, Winkel och Badr (2014) utnyttjar var fjärde 

kvinnlig patient inte smärtstillande läkemedel för smärtlindring, detta på grund av rädsla 

för att hamna i beroende. Kvinnliga bröstcancerpatienter har ett stort behov av att få 

veta mera om deras behandling och av att få information om situationen efter operation 

(Ödling, Norberg & Danielson, 2002). Sjuksköterskor som vårdar kvinnor med 

bröstcancer postoperativt har ett stort ansvarsområde som innefattar bland annat 

kvinnornas fysiska vård och deras behov av stöd (Ödling et al., 2002).  

Bakgrund 

Bröstcancer  

Den vanligaste cancerformen hos kvinnor är bröstcancer och bara i Sverige upptäcks 

drygt 8000 nya fall årligen, vilket motsvarar 30 procent av alla cancerfall som 

diagnostiseras bland kvinnor (Socialstyrelsen, 2014). Bröstcancer uppkommer då 

celldelningen rubbas av genförändringar, vilket resulterar i att cellerna delar sig 

felaktigt. Till slut blir de nya cellerna en hård klump; en tumör har utvecklats. 
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Utvecklingen av tumören varar mellan 5-20 år till dess att tumören blir kännbar eller 

synlig (Sköld Nilsson, 2011). Vidare beskriver Sköld Nilsson (2011) olika sorters 

bröstcancer: Den vanligaste formen kallas carcinom, som utgör 99% av alla fall. Denna 

form innebär i de flesta fall att cellerna i bröstens mjölkgångar drabbas, i sällsynta fall 

drabbas cellerna i mjölkkörtlarna. Sarkom är den andra sorten och den uppstår främst i 

bröstens bindvävnad, det vill säga mellan mjölkkörtlarna. Båda sorterna kan spridas till 

andra delar av kroppen (Sköld Nilsson, 2011). Många faktorer är kända för att öka 

risken att utveckla bröstcancer. Dessa faktorer kan vara ålder, livsstil, miljö, och 

socioekonomisk status (Hortobagyi et al., 2005). För att ställa en diagnos till 

bröstcancer görs vanligen en mammografiscreening, men det kan också vara en 

trippeldiagnostik som innefattar klinisk undersökning, mammografi och ibland även 

kompletterande ultraljud (Bergh & Emdin, 2008). 

Bröstcancerns primära behandlingsmetod var länge kirurgi, ett stympande ingrepp 

(Bergh & Emdin, 2008). I slutet av 1800 talet ansågs det under en kort period att 

genomgripande kirurgi var bäst, till exempel Halsteds radikala mastektomi. Tanken var 

att förebygga sjukdomens spridning via lymfbanorna genom att operera bort inte enbart 

hela bröstet men även ett stort antal lymfkörtlar samt bröstkorgsmuskulatur. Tiden visar 

att radikal mastektomi inte ger bättre bot till bröstcancerdrabbade än mindre omfattande 

kirurgi. På 1950-talet uppfattas bröstcancer i stort sätt som en dödlig sjukdom, då man 

tänkte att cancercellerna redan spridit sig i kroppen. Från 1970-talet förändras synsättet 

om bröstcancer: hotet av obotlighet minskar eftersom bröstcancer visar sig att vara 

kirurgiskt behandlingsbar om den upptäcks tidigt. Samtidigt börjar icke-kirurgiska 

behandlingsformer används, såsom cytostatika, strålbehandling och endokrinterapi 

(Bergh & Emdin, 2008). 

Enligt Hortobagy (2000) börjar cytostatikabehandlingen för bröstcancer användas på ett 

metodiskt sätt på 70-talet. I dagens Sverige behandlas icke-spridd bröstcancer oftast 

kirurgiskt: Hela eller en del av bröstet opereras bort och ett lymfkörtelingrepp utförs i 

armhålan (Socialstyrelsen, 2016). Även olika former av tilläggsbehandling kan ges, till 

exempel: cytostatika, strålbehandling, hormonell behandling och antikroppsbehandling. 

Spridd bröstcancer är ett kronisk tillstånd, vilket innebär att kvinnan får ett återfall i 

bröstcancer eller att spridningen finns från början, denna diagnos har en dålig prognos. 

Spridd bröstcancer behandlas främst med cytostatika, strålning eller hormoner, 

dessutom får kvinnan en kompletterande smärtbehandling (Socialstyrelsen, 2016). 

Smärta är ett allvarligt symtom på cancer som ibland påverkar patienternas liv mer än 

den diagnostiserande cancern (Breivik, Cherny, Collett, de Conno, Filbet, Foubert & 

Dow, 2009). Den smärta som cancern orsakar kan hanteras med farmakologiska och 

icke-farmakologiska behandlingar, dessa behandlingar är inte alltid effektiva och då 

fortsätter patienten lida av sin smärta. Dåliga effekter av obehandlad eller dåligt 

behandlad smärta, kan verka överväldigande eftersom det påverkar patientens psykiska 
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välbefinnande, sociala interaktioner och fysiska funktion. Smärta som håller i är 

förödande för patienternas livskvalité och patienterna kan frukta smärta mer än den 

potentiella döden av sin cancer (Breivik et al., 2009). 

Lidande vid smärta 

Enligt Arman (2012) beskrivs begreppet lidande som en prövning i livet som ger 

möjlighet till personlig utveckling. Lidandet ses som en upplevelse av att möta något 

ont och dess orsaker, detta kan vara kroppslig smärta och sjukdom. Erfarenhet av 

lidande är en fysisk, andlig/existentiell eller emotionell upplevelse med smärta, oro och 

ångest. Bröstcancerdrabbade kvinnor uttrycker att lidandet ses som en erfarenhet av 

livet, som finns med i både sjukdom och hälsa i såväl fysisk, som mental och andlig 

mening (Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin & Eriksson, 2004). Eriksson (2003) 

beskriver i sin teori om lidande att lida är att vara i kamp mellan det goda och onda. 

Hon definierar tre olika typer av lidande: sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. 

Sjukdomslidande kan vara till exempel skam, skuldkänslor och smärta som upplevs i 

relation till sjukdomen. Eriksson (2003) skriver vidare att vårdlidande ofta innebär ett 

tyst lidande som framkallas av vård eller brist på vård. Kvinnor erfar ökat lidande om de 

känner sig kränkta av personal; exempel på detta är när kvinnor känner att de inte tas på 

allvar och att vårdaren utövar makt över dem (Arman et al., 2004). Livslidande är starkt 

kopplat till människans livssituation, det beskrivs som det lidande som upplevs när 

sjukdom eller trauma påverkar patientens liv och skapar en förlust, livet kan inte levas 

som förut. Även hotet mot ens totala existens ingår i livslidandet (Eriksson, 2003).  

Werner (2010) definierar smärta som individens personliga upplevelse av obehag, 

denna smärta består av känslomässiga, intellektuella, andliga och kroppsliga 

dimensioner. Hos Kehlet, Jensen, och Woolf (2006) beskrivs tre olika typer av smärta:  

den nociceptiva smärtan följer aktivering av flera sensoriska neuroner, genom intensiv 

mekanisk eller kemisk stimuli. Nociceptiv smärta ger tecken på intensitet, närvaro, 

varaktighet och läge för en skadlig stimulus. Inflammatorisk smärta förhöjer 

smärtkänsligheten, kommer som svar på en vävnadsskada och är också associerad med 

överdrivna reaktioner på normala sinnesintryck. Den inflammatoriska smärtan driver 

den akutpostoperativa smärtan tills operationssåret har läkt. Tredje typen av smärta är 

den neuropatiska som uppstår i sinnessändande system i hjärnan och ryggmärgen eller 

efter en skada på nerver. Kännetecken för neuropatisk smärta är en kombination av 

känselbortfall med paradoxal överkänslighet (Kehlet et al., 2006). Strang (2012) 

poängterar även att smärta med annan orsak än cancern spelar roll, eftersom varje nytt 

symtom väcker tankar och ångest om cancern. Det kan handla om vanliga åkommor 

som spänningshuvudvärk, muskulära smärtor och lätta ryggsmärtor som kan starta 

dessa tankar. Det är viktigt att påminna cancerpatienterna om detta, att vanliga orsaker 

till att smärta kan förekomma (Strang, 2012).  
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Cancersmärta är ännu okontrollerat världen över (Bilal SH Badr Nagal, Nijmeh MH Al-

atiyyat och Manal I Kassab, 2013). Därför är det viktigt att ta reda på smärtupplevelser 

bland cancerpatienter och känna igen sambanden mellan de flerdimensionella 

aspekterna av cancersmärta som nödvändigtvis bör hanteras utifrån ett 

helhetsperspektiv. Cancersmärta har en fysiologisk dimension som innefattar 

varaktigheten av smärtan (om den är akut eller kronisk) och mönstret av smärtan, vilket 

innebär om smärtan är jämn eller konstant, kontinuerlig, kort, momentan eller 

övergående. Det finns en sociokulturell dimension av cancersmärta relaterat till vissa 

etniska och demografiska egenskaper som förknippas med smärta (kön, ålder etnicitet, 

religiösa övertygelser och socialt stöd). Den sensoriska dimensionen av cancersmärta 

omfattar flera variabler, till exempel platsen för smärtan och intensiteten. 

Cancersmärtans beteende-dimension handlar om patientens beteende under smärta, hur 

patienten reagerar för att ange närvaro av smärta. Dessa beteenden ökar oftast när 

smärtans svårighetsgrad ökar respektive minskar om smärtan minskar (Bilal et al., 

2013).    

Postoperativ smärta och omvårdnad  

Enligt sjuksköterskors beskrivning från en kirurgisk vårdavdelning, behöver kvinnor 

vård och stöd inom många områden efter att ha genomgått kirurgi för bröstcancer. 

Kvinnor har ofta ett stort behov av att prata eftersom de är skrämda av bröstcancern och 

stympningen samt att de upplever sin framtid som osäker. Kvinnor vill ha information 

om kirurgisk behandling, om rutiner på avdelningen, samt kring omvårdnaden i 

allmänhet (Ödling et al., 2002). Information kan ges via ett samtal eller som skriftligt 

material. Att ge för mycket information direkt före operation, gör att kvinnorna inte kan 

fokusera tillräckligt bra, och glömmer ibland vad informationen handlar om. Det gäller 

att välja rätt tillfälle när kvinnorna är öppna för att ta emot information (Dawe, Bennett, 

Kearney & Westera, 2014). Sjuksköterskor beskriver att kvinnorna sällan uttrycker 

behov av fysisk vård. Omläggning av operationssår kan väcka ångest eftersom många 

kvinnor blir skrämda när de ser att deras bröst har tagits bort. Behovet av kontakt ökar, 

enligt sjuksköterskorna, när bröstcancern är avancerad. Sjuksköterskors yrkeskunskap 

och erfarenhet är grunden för bra omvårdnad och för att kunna svara på kvinnors frågor 

om bröstcancer och dess behandling (Ödling et al., 2002).  

Nästan alla patienter efara måttlig till svår smärta någon gång efter en operation 

(Apfelbaum et al., 2003). Akut smärta är kortvarig smärta, det vill säga att smärtan 

håller inte i sig längre än en månad. Akut smärta uppträder följt av trauma, 

vävnadsskada, akuta sjukdomar och bland annat operativa ingrepp (Carr & Goudas, 

1999). Rawal (2003) beskriver att smärtupplevelsen varierar stort mellan individer 

eftersom akut smärta är en komplex multifaktoriell reaktion. Smärtan brukar avta när 

vävnadsskadan läkt. Enligt Carr och Goudas (1999) drabbas nästan alla patienter av 

akut smärta efter vävnadsskada, en del av patienterna utvecklar senare ihållande 
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noceceptiv smärta som framkallas av samma vävnadsskada. Många kvinnor lider av 

fantomsmärta kan förekomma efter en operation då en kroppsdel har avlägsnats. Det 

sker skador på centrala eller perifera nervceller vilket leder till neuropatisk smärta. 

Fantomsmärta innebär en sensation av att kroppsdelen fortfarande är närvarande och 

kan väcka känslor av kyla eller värme, klåda, stickningar eller elektrisk förnimmelse i 

den avlägsna kroppsdelen (Flor, 2002). Macrae (2008) beskriver kronisk postoperativ 

smärta som den smärta som utvecklas till följd av ett kirurgiskt ingrepp. Smärtan 

uppträder i minst två månader och andra orsaker till smärtan är uteslutna. Det är viktigt 

att utreda att smärtan inte är en förvärrad form av en tidigare smärta. Väsentligt är även 

att bekräfta att kirurgin inte försämrat ett redan befintligt smärttillstånd. Långvarig 

postoperativ smärta har identifierats som en riskfaktor efter operation för bröstcancer 

(Macrae, 2008). Många kvinnor lever med kronisk smärta efter en 

bröstcancerbehandling, samlingsnamnet för långvarig smärta efter bröstoperation är 

PMPs (Post Mastektomi Pain syndrom). PMPs definieras som ett neuropatisk 

smärttillstånd som lokaliseras i bröst och/eller i bröstväggen,  i armhålan samt i 

överarmen (Andersen & Kehlet, 2011). Smärtan är ibland framkallad av terapin och 

bakomliggande orsaker kan hittas i varierande patofysiologiska mekanismer som skiljer 

sig beroende på vilken behandling kvinnan får. Behandlingsformer för bröstcancer kan 

uppdelas i två grupper: kirurgiska och icke-kirurgiska (Andersen & Kehlet, 2011). 

Sheridan et al. (2012) hittar ett samband mellan icke-kirurgiska terapier, så som kemo- 

eller radioterapi, och kronisk smärta, samt identifierar preoperativ smärta som en annan 

orsak som kan leda till att bröstcancerdrabbade kvinnor utvecklar kronisk smärta. 

Sheridan et al. (2012) upptäcker inget samband mellan  kirurgisk procedur och förhöjd 

tendens att utveckla ihållande smärta efter bröstcancerbehandling. 

Allvin och Brantberg (2010) skriver att sjuksköterskan har en betydelsefull roll och det 

krävs att sjuksköterskan har kunskap om patienten, för att kunna ha kontroll över den 

postoperativa smärtan. För att kunna ge bra omvårdnad för kvinnor efter 

bröstcancerkirurgi behöver sjuksköterskor kunskap inom många områden, såsom 

kunskap i omvårdnad, medicin, filosofi, psykologi och religion (Ödling et al., 2002). 

Det är angeläget att sjuksköterskan visar respekt och förståelse av kvinnas 

trosuppfattning. Religion kan ha betydelse för återhämtning från bröstcancer hos 

kvinnor, det är viktigt att sjuksköterskan vågar fråga om betydelsen av andlighet och 

religion eftersom det kan ha en inverkan på kvinnans liv (Dawe et al., 2014). Det är då 

grundläggande att sjuksköterskan lyssnar och tror på patienten samt dokumenterar hur 

patienten upplever sin smärta (Allvin & Brantberg, 2010). Skattning av smärta görs med 

hjälp av Visuell analog skala (Vas), som är ett mätinstrument med en skala mellan noll 

(ingen smärta) och tio (värsta tänkbara smärta) med vilken patienten kan göra sin 

smärtskattning (Brievik, Allen, Borchgrevink, Hals, Romundstad & Rosseland, 2008). 

Andra uppgifter som utförs av sjuksköterskan är behandling av smärta och utvärdering 

av effekten av given behandling, även identifiering av eventuella biverkningar och 

behandling av dessa. Allvin och Brantberg (2010) påpekar vidare angående patientens 
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delaktighet och att ge information, att det är viktigt att patienten blir respekterad för sina 

upplevelser samt får dela med sig av tidigare erfarenheter. Information om vilka 

smärtlindringsmetoder som kan erbjudas och att patienten själv får ta del i planeringen 

av den postoperativa smärtlindringen. Det är också viktigt att informera patienten om 

vilka skattningsmetoder som kan användas, och att förklara hur viktig smärtskattning är 

(Allvin & Brantberg, 2010).    

Problemformulering 

Många kvinnor drabbas av bröstcancer årligen, vilket för majoriteten medför smärta och 

lidande. Sjuksköterskan har en betydelsefull roll att uppmärksamma, bedöma och lindra 

smärta. Därför är det viktigt att sjuksköterskor har kunskap och förståelse kring 

kvinnors smärtupplevelse. 

Syfte 

Syftet var att belysa kvinnors smärtupplevelse efter en bröstcanceroperation. 

Metod 

Detta vetenskapliga arbete genomfördes som en allmän litteraturstudie enligt Forsberg 

och Wengström (2013) beskrivning. Målet var att skapa en överblick av det 

forskningsområde som har beskrivits i arbetets syfte, kvinnors smärtupplevelse efter en 

bröstcanceroperation, genom att bearbeta information och utvärdera resultat från 

vetenskapliga artiklar som publicerats de senaste fem åren. Systematiska sökningar, 

genomfördes i flera vetenskapliga databaser för att samla in data till litteraturstudien 

(Forsberg & Wengström, 2013). 

Datainsamling 

I början av litteratursökningen användes en osystematisk arbetsmetod, enligt Fribergs 

(2012), beskrivning för att utforska forskningsfältet. Därefter utfördes systematiska 

litteratursökningar i tre utvalda vetenskapliga databaser som av Forsberg och 

Wengström (2013), beskrivits som lämpliga i omvårdnadsforskning. Dessa databaser 

var: PsycInfo, Cinahl och Pubmed. 

Vid urvalet av sökord användes studiens syfte som utgångspunkt. Fem lämpliga sökord 

identifierades: bröstcancer, postoperativ, smärta, upplevelse och kvinnor. De 

Heading/MeSH term vi hittade som bäst motsvarade sökordet bröstcancer var "Breast 

Neoplasms". De övriga fyra sökorden användes i fritext med trunkering (*) för att 

undvika att förbise artiklar som använt sökorden med andra böjningsformer (Friberg, 

2012). För att finna sammanhang mellan sökorden användes den booleska sökoperatorn 

AND för att kombinera sökorden och smalna av sökningen (Friberg, 2012). 
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Inklusionskriterier i studien var: att de hade abstrakt, att de var originalartiklar, 

vetenskapliga artiklar och att de skulle vara skrivna på engelska samt att de publicerats 

mellan 2012-2016. Och skulle belysa kvinnors upplevelse av smärta efter bröstcancer 

operation. Kvinnorna som inkulderades i studien skulle vara äldre än 18 år. 

Inklusionskriterina valdes för att finna relevant och aktuell forskning till 

problemområdet. Exklusionskriterier var: studier som undersökte patientens 

smärtupplevelse längre tid än tre år efter bröstcanceroperation. Män och kvinnor yngre 

än 18 år exkluderades också från studien. Även grad III artiklar exkluderades från 

studien. Dessa kriterier valdes bort eftersom det inte motsvarade syftet till studien.  

För att bedöma vetenskaplig kvalitet granskades samtliga resultatartiklar enligt den 

granskningsmall som utformats av Carlsson och Eiman (2003). Beroende på artiklarnas 

metod används antingen kvalitativ eller kvantitativ mall.  

Tabell 1: Sökordsöversikt 

  

Artikelsökning i CINAHL 

I databasen CINAHL gjordes fyra sökningar, limits användes för att hitta artiklar som 

var publicerad mellan 2012-2016, har abstract och listat som vetenskapliga artiklar. 

Sökordkombination (MH "Breast Neoplasms") AND pain* AND women* AND 

postoperativ* vilket resulterade i 19 träffar. Sökordskombination (MH "Breast 

Neoplasms")  postoperativ* AND pain* resulterade i 35 träffar. Sökordkombination 

(MH "Breast Neoplasms")  postoperativ* AND experience* resulterade i 24 träffar.  

Sökordkombination (MH "Breast Neoplasms")  postoperativ* AND experience*  AND 

women* resulterade i 16 träffar. Alla titlar och 89 abstrakt lästes. Artiklar som svarade 

upp mot studiens syfte samt uppfyllde inklusionskriterierna valdes ut för vidare 

granskning. Från CINAHL databas granskades två artiklar, artikelöversikt gjordes på 

två artiklar. 

Artikelsökning i PubMed 

I databasen PubMed gjordes fyra sökningar, limits  användes för att hitta artiklar som 

var publicerad mellan 2012-2016, har abstract och utfördes på humans. 

Sökord CINAHL PsycInfo PubMed 

Bröstcancer BreastNeoplasms  

(ämnesord) 

Breast Neoplasms 

 (ämnesord) 

 

Breast Neoplasms 

 (ämnesord) 

Postoperativ Postoperativ* (fritext) Postoperativ* (fritext) Postoperativ* (fritext) 

Smärta Pain* (fritext) Pain* (fritext) Pain* (fritext) 

Upplevelse Experience* (fritext) Experience* (fritext) Experience* (fritext) 

Kvinnor Women* (fritext) Women* (fritext) Women* (fritext) 
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Sökordkombination "breast neoplasms"[MeSH Term s] AND pain* AND women* AND 

postoperativ* vilket resulterade i 80 träffar. Sökordskombination "breast 

neoplasms"[MeSH Term s]  postoperativ* AND pain* resulterade i 204 träffar. 

Sökordkombination "breast neoplasms"[MeSH Term s] postoperativ* AND experience* 

resulterade i 208 träffar. Sökordkombination"breast neoplasms"[MeSH Term s] 

postoperativ* AND experience* AND women* resulterade i 90 träffar. Alla titlar och160 

abstrakt lästes. Artiklar som svarade upp mot studiens syfte samt uppfyllde 

inklusionskriterierna valdes ut för vidare granskning. Från PubMed databas granskades 

12 artiklar, artikelöversikt gjordes på fem artiklar. 

Artikelsökning i PsycInfo 

I databasen PsycInfo gjordes fyra sökningar, limits användes för att hitta artiklar som 

var publicerad mellan 2012-2016.  Sökordkombination (breast neoplasms) AND pain* 

AND women* AND postoperativ* vilket resulterade i 15 träffar. Sökordskombination 

(breast neoplasms) postoperativ* AND pain* resulterade i 22 träffar. 

Sökordkombination (breast neoplasms) postoperativ* AND experience* resulterade i 11 

träffar. Sökordkombination (breast neoplasms) postoperativ* AND experience* AND 

women* resulterade i 10 träffar. Alla titlar och 58 abstrakt lästes. Artiklar som svarade 

upp mot studiens syfte samt uppfyllde inklusionskriterierna valdes ut för vidare 

granskning. Från PsycInfo databas granskades 4 artiklar, artikelöversikt gjordes på tre 

artiklar. 

Databearbetning 

En allmän litteraturstudie gjordes som en induktiv studie genom att analysera, diskutera 

och bearbeta resultat från vetenskapliga artiklar och granskades (Forsberg & 

Wengström, 2013). Granskningen av resultatartiklarna gjordes enligt Carlsson och 

Eimans (2003) bedömningsmall båda av kvalitativ och kvantitativ metod. Artiklarna 

som granskades skulle vara av grad I som innebär hög vetenskaplig kvalité eller av grad 

II som innebär god vetenskaplig kvalité för att säkerställa trovärdigheten i studien. 

Därefter lästes resultatartiklarna  igenom ett flertal gånger av författarna. Alla 

artiklarnas resultat sammanfattades av båda författarna och diskuterades därefter 

gemensamt för att uppnå konsensus. Efteråt gjordes artikelöversikt av varje 

resultatartikel som en sammanfattning som var relevant till litteraturstudiens syfte 

(Forsberg & Wengström, 2013). Artikelöversikterna säkerställde artiklarnas kvalitet i 

samband med artikelgranskningen, samt inkluderade de fyra indikatorerna på 

vetenskaplig kvalitet: trovärdighet, bekräftelsebarhet, pålitlighet och överförbarhet 

(Henricson & Wallengren, 2012). Utifrån sammanfattningarna av resultatartiklarna 

identifierades kategorier som förekom i många resultatartiklar. Resultat delades upp i 

kategorier som var relevant till litteraturstudiens syfte.      
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Forskningsetiska övervägande   

Enligt Kjellström (2012) finns det etiska krav som skribenten bör ha kännedom om när 

ett examensarbete skrivs. Det ska utgå ifrån normer, principer och värderingar som 

forskarsamhället, riksdag, regering och internationella organisationer formulerat som 

vägledande riktlinjer.  Helsingforsdeklarationen används internationellt där forskningen 

övervägs mot vinsterna till risken för personen. De grundläggande etiska principerna 

finns i svensk lagstiftning och andra återfinns i etiska koder. Enligt Lagen om 

etikprövning (SFS 2003:460) och Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) handlar det om 

att skydda den enskilda individen och respekten för människovärdet i forskning. Andra 

etiska principer som finns och ska tas hänsyn till är Människovärdesprincipen, 

Autonomiprincipen, Göra-gott-principen och Rättviseprincipen. Studien har tagit ett 

etiskt ställningstagande till det som  Kjellström (2012) poängterade att förvränga ett 

annat vetenskapligt arbete, eller att lägga beslag på andra personers idéer utan att ge 

erkännande till upphovsmannen, ses som plagiat och detta ska undvikas. Alla 

resultatartiklar är i denna studie är granskade av etisk kommitté, vilket ökade det 

vetenskapliga värdet i artiklarna samt att noggranna etiska överväganden har gjorts 

enligt (Wallengren & Henricson, 2012).     

Resultat 

Faktorer av betydelse för kvinnors upplevelser av smärta 

Samband hittades mellan kvinnornas smärtupplevelser och utbildningsnivå (Kim et al., 

2015; Miaskowski et al., 2012; Stephens et al., 2014). Flera studier identifierade låg 

utbildningsnivå som riskfaktor för att uppleva mer smärta efter operation (Miaskowski 

et al., 2012; Stephens et al., 2014). Mindre smärta rapporterades efter operation av 

kvinnor med högre utbildningsnivå (Kim et al., 2015). Även låg inkomst identifierades 

som riskfaktor för att uppleva mer smärta postoperativt (Miaskowski et al., 2012; 

Stephens et al., 2014). 

Det visades i studier att kvinnors smärtupplevelse hade samhörighet med ålder 

(Andersen, Duriaud, Jensen, Kroman, & Kehlet, 2015; Bruce et al., 2014; Miaskowski 

et al., 2012; Stephens et al., 2014). Svårare smärtor rapporterades i högre grad efter 

operation av yngre kvinnor jämfört med äldre kvinnor (Miaskowski et al., 2012; 

Stephens et al., 2014). Det visades sig också i andra studier att kronisk smärta var 

vanligare bland yngre kvinnor efter operation (Andersen et al.,  2015; Bruce et al., 

2014). Under den första postoperativa veckan var yngre kvinnor mer benägna än äldre 

att rapportera svår smärta, domningar eller förändrade förnimmelser (Bruce et al., 

2014). 

Smärta och/eller förnimmelser i det drabbade bröstet preoperativt kan kopplas till den 

postoperativa smärtupplevelsen (Ahmed, Bhatnagar, Rana, Ahmad, Joshi, & Mishra, 
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2014: Andersen et al., 2015; Miakowski et al., 2012; Stepens et al., 2014). En studie 

visade att risken för att utveckla långvarig smärta postoperativt var högre bland de 

kvinnor som rapporterat hårdhet och domningar i det drabbade bröstet preoperativt 

(Miaskowski et al., 2012). Sannolikheten för svåra smärtor postoperativt ökade kraftigt 

om kvinnan upplevde smärta i sitt påverkade bröst innan operationen (Andersen et al., 

2015; Miaskowski et al., 2012; Stephens et al., 2014). Preoperativ smärta visade sig 

vara riskfaktor för att utveckla fantombröstsmärtor och fantombröst-förnimmelse 

(Ahmed et al., 2014).  

Kronisk smärta var vanligare efter bröstcanceroperation hos kvinnor som genomgått 

tidigare kirurgiska ingrepp och/eller trauma (Hovind, Bredal, & Dihle, 2013; 

Miaskowski et al., 2012). Den postoperativa smärtans orsak kan även vara smärta som 

har funnits sedan tidigare (Hovind et al., 2013; Stepens et al., 2014). Kvinnornas risk att 

utveckla fantombröstsmärtor och fantombröstförnimmelser ökade om de genomgått 

kemoterapi (Ahmed et al., 2014).  

Sammanhang mellan smärta och sjuklighet i armen framkom i två studier (Andersen et 

al., 2015; Bruce et al., 2012). Inslag av större preoperativ armsjuklighet associerades 

med måttlig till svår akut postoperativ smärta i vila under den första postoperativa 

veckan och med smärta som framkallades av rörelse (Bruce et al., 2012). Kvinnor hade 

en ökad risk för smärta, både i vila och i rörelse, ett år efter operation om kvinnorna 

upplevde måttlig till svår smärta i armhålan eller i arm minst en gång i veckan 

preoperativt (Andersen et al., 2015). 

Psykologisk robusthet innebär att vara positiv och att förvänta sig gynnsamma resultat. 

Starka bevis hittades för att kvinnorna hade mindre risk för smärta i vila och rörelse 

efter operation om de var psykologiskt robusta (Bruce et al., 2012). Kvinnor som hade 

hög postoperativ smärta, upplevde lågt psykologisk välbefinnande (Miaskowski et al., 

2012). Kvinnor som visade mindre psykologisk robusthet och högre psykologisk 

sårbarhet hade högre risk för kronisk smärta efter operationen (Bruce et al., 2014). 

Måttlig till svår akut postoperativ smärta i vila och smärta som framkallades av rörelse 

associerades med ångest, lägre tilltro och depression (Bruce et al., 2012). Kvinnor med 

familjehistoria av bröstcancer visade en högre tendens till ångest (Gul, Ustundag, 

Andsoy, & Kalkanli, 2015). Hög oro och/eller depression ökade risken att utveckla 

fantombröst-förnimmelser och fantombröstsmärtor (Ahmed et al., 2014). Kvinnor som 

hade mer depressiva symtom och kvinnor som ville ta lugnande läkemedel, hade högre 

smärtskattning under den första dagen efter operationen (Kim et al., 2015).  
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Kvinnors upplevelse av smärta efter operation  

Alla kvinnor rapporterade akut smärta direkt efter bröstcanceroperation ( Baudic, Jayr, 

Albi-Feldzer, Fermanian, Masselin-Dubois, Bouhassira & Attal, 2016; Bruce et al., 

2012; Hovind et al., 2013). Bara hälften av kvinnorna var medvetna om vanligt 

förekommande smärtrelaterade kännetecken under den första postoperativa veckan 

(Bruce et al., 2014). Kvinnor upplevde smärta som förekom i bröstet, överarm, armhåla, 

bröstkorg och från operationsområdet efter operationen (Baudic et al., 2016). Hovind et 

al. (2013), redogjorde för akut postoperativ smärta, vilket kvinnorna erfara i form av 

stickningar, ömhet, kontraktion, tryck och täthet. Smärta i operationsområde och 

armhåla var dominerade två dagar efter operationen, vid senare tidpunkter upplevde 

kvinnor dominerade smärta i bröstet eller i den övre extremiteten. Tidigt efter 

operationen  upplevde de flesta kvinnor smärta (Baudic et al., 2016). Enligt Bruce et al. 

(2012) berättade nästan alla kvinnor i den första postoperativa veckan om smärta vid 

vila och i rörelse och kvinnorna beskrev smärtan som obehaglig, som förändrade 

förnimmelser och som domningar. Akut postoperativ smärta kunde vara en riskfaktor 

för att utveckla kronisk smärta efter operationen (Andersen et al., 2015; Bruce et al., 

2014).  

Varannan kvinna drabbades av fantomsmärtor efter mastektomi, denna andel visade sig 

vara nästan lika efter 6 veckor som efter 6 månader, efter 12 månader kunde en 

insignifikant ökad frekvens av fantomsmärtor anas enligt Ahmed et al. (2014). Några 

kvinnor rapporterade de första fantombröstsmärtorna tre veckor efter kirurgi, andra 

kvinnor upplevde fantomsmärtor för första gången ett år efter operationen. Frekvensen 

av episoder med fantomsmärta varierade mellan flera episoder om dagen till en till två 

episoder i veckan. Kvinnor som upplevde fantombröstsmärtor hade en högre 

konsumtion av ångestdämpande läkemedel än kvinnor som inte hade fantomsmärtor. 

Smärtans karaktär förändrades under dagen, fantomsmärta var vanligare på morgonen. 

Fantomsmärtan framkallades av friktion mot kläder, rörelse, lyft, och om kvinnan låg på 

den drabbade sidan. Fantomsmärtan lindrades av vila, värme, kyla, tryck, gnuggning 

och motion (Ahmed et al., 2014). 

Många av kvinnorna levde med långvarig smärta i det dagliga livet efter 

bröstcanceroperationen (Bruce et al., 2014; Hovind et al., 2013). Den kroniska smärtan 

beskrevs på varierande sätt av kvinnorna: som molande, stickande, huggande och som 

ömhet. Intensitet, typ och frekvens av kronisk smärta växlade, från flera gånger per dag 

till några tillfällen i veckan, kvinnorna upplevde spontan smärta och smärta efter 

rörelser. Kvinnorna uttryckte obehag att den kroniska smärtan uppkom utan förvarning 

eller provokation. Somliga av kvinnorna kände typiska neuropatiska smärtor i armen, 

bröstet eller armhålan medan några av kvinnorna upplevde ilande smärta i sina fötter 

och händer eller i sina leder. Vid omfattande bröst- och armhålskirurgi har den kroniska 

smärtan en högre svårighetsgrad (Hovind et al., 2013). Kvinnor som hade kronisk 



 

12 

smärta flera månader efter operation upplevde smärta som obehag, värk, förändrad 

känsla eller domningar i överkroppen. Efter nio månader rapporterade hälften av 

kvinnorna att smärtan var oförändrad och ej förbättrats över tiden samt att den hade 

neuropatiska egenskaper (Bruce et al., 2014). Kvinnorna uttryckte att de önskade mer 

information om smärta, om vad som ansågs normalt. Ingen av kvinnorna kom ihåg om 

någon information om smärta och om risken att drabbas av ihållande smärta hade getts 

av sjuksköterskor. Ingen information om vilken typ av smärta som uppkom eller någon 

förklaring till den kroniska smärtan gavs  av sjuksköterskorna (Hovind et al., 2013). 

Konsekvenser av kvinnors upplevelse av smärta 

Flera studier visade att kvinnor som beskrev måttlig till svår akut postoperativ smärta 

veckan efter operation hade högre sannolikhet för att utveckla kronisk smärta (Andersen 

et al., 2015; Bruce et al., 2014; Hovind et al., 2013). Kronisk smärta i det dagliga livet 

påverkade kvinnornas arbete, sociala liv samt fysiska aktiviteter. Den kroniska smärtan 

kan vara en blandning av nociceptiv och neuropatisk stimuli (Hovind et al., 2013). 

Sömnstörningar drabbade i högre grad kvinnor som upplevde måttlig till svår kronisk 

smärta till följd av bröstcanceroperation (Hovind et al., 2013; Miaskowski et al., 2012). 

Kvinnor som drabbades av fantombröstsmärtor hade ofta sömnstörningar (Ahmed et al., 

2014). Depression, ångest och trötthet drabbade i högre grad kvinnor som upplevde 

måttlig till svår smärta under det första halvåret postoperativt (Miaskowski et al., 2012). 

Ett svagt samband mellan ångest och den konsumerade mängden smärtstillande 

läkemedel hittades under den första och andra dagen efter operationen (Gul et al., 

2015). Oavsett om kvinnan upplevde svårare eller mildare smärta, använde bara ett fåtal 

kvinnor flera olika typer av smärtstillande läkemedel (Miaskowski et al., 2012). 

Kvinnorna berättade att de ofta fann sitt eget tillvägagångssätt för att lindra sin smärta 

genom fysisk aktivitet eller undvika rörelser som framkallade smärta, eftersom 

kvinnorna inte fann tillräcklig hjälp från vårdpersonal, att lindra smärtan och obehaget 

(Hovind et al., 2013). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Osystematiska sökningar gjordes inledande i sökningen för att upptäcka forskning inom 

området och finna relevanta sökord. Databaserna som vi valde att använda var Cinahl, 

Pubmed och PsycInfo eftersom de är anpassade till att finna omvårdnadsforskning 

enligt Forsberg och Wengström (2013). För att öka trovärdigheten i litteraturstudien 

valde vi att göra sökningar i flera databaser.  

Vi valde att använda ämnesord i sökningarna för att öka kvalitén på sökresultaten och 

för att begränsa antalet sökträffar. Sökord med fritext och trunkering kombinerades med 

ämnesordet för att få så relevanta träffar som möjligt som skulle motsvara 



 

13 

litteraturstudiens syfte. Den booleska sökoperatorn AND användes för att smalna av 

sökningen då ämnet i litteraturstudien är ett stort forskningsområde (Friberg, 2012). Det 

uppstod dubbletter av artiklar i alla tre databaser av de utvalda sökorden, vilket kan ses 

som att de valda sökorden var pålitliga.  

De vetenskapliga originalartiklarna skulle vara publicerade mellan 2012 och 2016, för 

att stärka att litteraturstudien har använt den senaste forskningen. Det kan också vara en 

svaghet att inte använda artiklar som var publicerade innan 2012, eftersom fler 

kvalitativa   artiklar till litteraturstudien kunde inkluderas. För att litteraturstudien skulle 

ha ett brett perspektiv inom forskningen, begränsades inte urval av länder som framkom 

i artiklarna, men artiklarna skulle vara skrivna på engelska för att kunna förstå 

innebörden i artiklarna. Även om artiklarna kom från många olika länder runt om 

världen visade artiklarna den senaste forskningen och kan därför vara överförbar till 

Sverige. Urvalskriterierna av inklusionskriterier och exklusionskriterier beskrevs 

tydligt, vilket ökade studiens bekräftelsebarhet (Wallengren & Henricson, 2012). 

Kvinnor över 18 år inkluderades i litteraturstudien på grund av att bröstcancer är den 

vanligaste cancerformen som drabbar vuxna kvinnor. En svaghet kan vara att män 

exkluderades från litteraturstudien eftersom män också kan drabbas av bröstcancer. 

Kvinnor yngre än 18 år exkluderades på grund av att litteraturstudien ville belysa vuxna 

kvinnors upplevelser av smärta efter  bröstcanceroperation.      

Det första urvalet utfördes genom att läsa igenom alla titlar och sedan valdes ut med 

inklusionskriterierna. En svaghet är att alla abstrakts inte lästes igenom i alla sökningar, 

vilket kan göra att relevanta resultatartiklar kan ha missats. Alla 20 artiklar lästes 

noggrant igenom av båda författarna flera gånger vilket stärker pålitligheten och 

trovärdigheten och granskades med bedömningsmall enligt Carlsson och Eiman (2003). 

Resultatartiklarna blev 10 stycken som var mest relevanta för litteraturstudiens syfte. 

Bedömningen av vetenskaplig kvalité utfördes av författarna då fyra av artiklarna 

uppnådde grad II som är av god vetenskaplig kvalité medan de resterande sex artiklarna 

uppnådde grad I som innebär att artiklarna är av hög vetenskaplig kvalité enligt 

Carlsson och Eiman (2003). Artiklarna som graderades grad II uppnådde inte grad I 

nivå på grund av bortfall samt att bortfall påverkan på resultatet var inte redovisat. 

Resultatartiklarna var gjorda i Indien (1), Danmark (1), Usa (3), Storbritannien (2), 

Turkiet (1), Norge (1) och Korea (1). Alla resultatartiklar var granskade av etisk 

kommitté vilket styrker det vetenskapliga värdet i artiklarna, samt att noggranna etiska 

överväganden var genomförda (Wallengren & Henricson, 2012).    

Databearbetningen gjordes efter att de 10 resultatartiklarna valdes ut och alla lästes 

igenom av båda författarna och sammanställdes. Därefter diskuterades resultaten 

gemensamt för att uppnå gemensam förståelse av resultaten. Det kan stärka 

trovärdigheten eftersom alla resultatartiklar lästes av båda författarna och inte delades 

upp emellan författarna. Däremot fanns en svaghet i att alla resultatartiklar var skrivna 
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på engelska och misstolkning kan ha förekommit vid översättning samt att relevant 

information kan ha gått förlorad. Därefter gjordes artikelöversikterna som säkerställde 

artiklarnas kvalitet i samband med artikelgranskningen, denna inkluderade de fyra 

indikatorerna på vetenskaplig kvalitet: trovärdighet, bekräftelsebarhet, pålitlighet och 

överförbarhet (Henricson & Wallengren, 2012). Resultatet delades därefter upp i 

kategorier som svarade upp mot litteraturstudiens syfte. Litteraturstudiens resultat 

baserades på 9 kvantitativa artiklar och endast en kvalitativ artikel. Den kvalitativa 

artikeln hade en djupare innebörd av ämnet eftersom artikeln baserades på kvinnors 

berättelser kring smärtupplevelsen, och det kan ses som en svaghet att inga fler artiklar 

var av kvalitativ forskning.  

Resultatdiskussion 

Langford et al. (2014) poängterar att olika faktorer bland annat demografiska påverkar 

kvinnors smärtupplevelser. Ålder framkommer i resultatet som en av de faktorer som 

kan påverka smärtans svårighetsgrad postoperativt. Fyra artiklar visar att yngre kvinnor 

upplever svårare smärtor efter operation än äldre (Andersen et al., 2015; Bruce et al., 

2014; Miaskowski et al., 2012; Stephens et al., 2014). Däremot beskriver Sipilä, 

Estlander, Tasmuth, Kataja och Kalso (2012) att äldre kvinnor lider av svårare smärtor 

än yngre sex månader efter bröstcanceroperation. Smärtan är ett komplext 

multidimensionellt fenomen, smärtskattning och beskrivning av smärtupplevelsen kan 

skilja sig mycket mellan kvinnorna oberoende av åldersskillnader. Sipilä et al. (2012) 

poängterar också att det finns skillnader i livssituation mellan yngre och äldre kvinnor 

som påverkar smärtupplevelsen. Det kan handla om att yngre kvinnor är mer fysiskt 

aktiva i sitt yrke och därför upplever mild smärta mer påtagligt än äldre kvinnor, som 

kanske inte rör sig så mycket i dagliga livet. Äldre kvinnor kanske inte uppmärksammar 

mild smärta på samma sätt eftersom de har mer erfarenhet om livet och om smärta. I 

resultatet identifieras även låg utbildningsnivå och låg inkomst som riskfaktorer för att 

uppleva mer smärta (Miaskowski et al., 2012; Stephens et al., 2014). Det kan styrkas 

med annan forskning som visar att kvinnor med lägre utbildning upplever mer smärta än 

kvinnor med högre utbildning (Miaskowski et al., 2014). Som sjuksköterska är det 

viktigt att tänka på att alla människor har lika värde, oavsett vilka sociodemografiska 

skillnader som finns mellan kvinnor. Sjuksköterskan bör ta hänsyn och förstå att 

sociodemografiska skillnader kan påverka kvinnors smärtupplevelser. Därför bör stor 

vikt läggas på att inte gå efter ålder eller utbildning, utan att se till den enskilda 

individen och kvinnans smärtupplevelser för att kunna utföra korrekt smärtbedömning.   

I resultatet visas att depression och ångest i högre grad drabbar kvinnor som erfara 

måttlig till svår smärta under det första halvåret postoperativt (Miaskowski et al., 2012). 

Det kan styrkas med studien från Sipilä et al. (2012), som också kommer fram till att 

depression och ångest har ett samband med smärta efter sex månader. Dessa 

ogynnsamma psykologiska faktorer påverkar kvinnors livssituation negativt och kan 
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upplevas som livslidande. Det framkommer också  i resultatet att psykologisk robusthet, 

vilket innebär att vara positiv och förvänta sig gynnsamma resultat, förknippas med 

minskad risk för smärta i vila samt smärta framkallad av rörelse efter operation (Bruce 

et al., 2012). Resultatet tar även upp att mindre psykologisk robusthet och svårare akut 

postoperativ smärta är en riskfaktor för att ha kronisk smärta efter operationen (Bruce et 

al., 2014). Betydelsen av psykologisk robusthet kunde stärkas med tidigare forskning 

som belyser att psykologiska faktorer kan förutbestämma ogynnsamma smärttillstånd 

efter operation. Ett negativt kognitivt tankesätt kring smärta påverkar smärtans intensitet 

och förlänger smärtupplevelsen (Sullivan, Tanzer, Stanish, Fallaha, Keefe, Simmonds & 

Dunbar, 2009). Resultatet visar vikten av att sjuksköterskan etablerar en bra kontakt 

med kvinnliga patienter för att kunna identifiera ångest och depression med koppling till 

smärtupplevelsen. Sjuksköterskan bör också fråga om kvinnornas familjehistoria om det 

finnas cancerpatienter i familjen. Detta kan styrkas med resultatet att kvinnor som hade 

en familjehistoria med bröstcancer hade högre tendens till ångest och även starkare 

depressionssymtom (Gul et al., 2015; Kim et al., 2015).  

En månad efter bröstcanceroperation lider fortfarande tre av fyra patienter av smärta, 

mer än hälften av dessa har svåra smärtor (Moloney, Sung, Kilbreath och Dylke, 2016). 

Smärtan förändras med tiden, många kvinnor upplever en kraftig minskning av smärta 

mellan den första och tredje månaden postoperativt, men flera bröstcanceropererade 

kvinnor rapporterar smärta ännu 21 månader efter operationen som påverkar dagliga 

aktiviteter (Moloney et al., 2016). I resultatet skrivs det att många av kvinnorna lever 

med långvarig smärta i det dagliga livet efter bröstcanceroperationen och att smärtan 

påverkar kvinnors arbete, sociala liv och fysiska aktiviteter (Hovind et al., 2013). 

Tidigare forskning visar på att kronisk smärta är ett vanligt och oupptäckt problem inom 

hälso- och sjukvården, och att de kvinnor som har kronisk smärta före operation är mer 

benägna att åstadkomma postoperativ smärta efter operation (Sipilä et al., 2012). Det är 

därför viktigt att påpeka, att sjuksköterskor visar respekt och förståelse när kvinnor 

berättar om deras smärta. Då undviks att kvinnor upplever kränkning från vårdpersonal 

och att dem inte tas på allvar (Arman et al., 2004). Det kan uppstå vårdlidande för 

kvinnorna då ingen vård ges eller att det blir brist på vård (Eriksson, 2003). Då har 

sjuksköterskor som vårdar kvinnor med bröstcancer postoperativt ett stort 

ansvarsområde som innefattar bland annat patientens fysiska vård och patientens behov 

av stöd för att kunna lindra smärtan (Ödling et al., 2002). Smärta kan också kopplas till 

Erikssons teori om lidande som sjukdomslidande och livslidande (Eriksson, 2003). Det 

har visat sig i resultatet att kvinnor som upplever smärta före operation och även efter 

operation som är kopplat till bröstcancer som sjukdom. Det kan ses som 

sjukdomslidande enligt Erikssons teori om lidande. Resultatet framkommer också att 

kvinnors smärtupplevelse, postoperativ smärta påverkar deras dagliga liv efter 

operationen och kvinnorna har därmed svårt att utföra dagliga aktiviteter (Hovind et al., 

2013). Det kan ses som livslidandet som Eriksson beskriver att det påverkar människans 

livssituation samt när sjukdomen inverkar på människans liv negativt (Eriksson, 2003).   
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I resultatet framkommer det att kvinnorna upplever att de inte får tillräcklig information 

om smärtan som kommer efter bröstcanceroperationen (Hovind et al., 2013). Detta 

bekräftas av de vanliga frågor som ställs av patienter efter operation; de handlar om mer 

information om den postoperativa smärtupplevelsen, hur lång tid smärtan kommer vara 

och om vilken typ av smärta som kan förekomma (Kastanias, Denny, Robinson, Sabo & 

Snaith, 2009). Att ge detaljerad information om det medicinska ingreppet i förväg 

minskar inte kvinnors smärta (Sherman, Winch, Koukoulis, & Koelmeyer. 2015). 

Sjuksköterskors kunskap i omvårdnad och medicin avgörs för att kunna ge råd och 

svara på frågor som kvinnorna har (Ödling et al., 2002). I resultatet visas att okunskap 

kring medicinering kan leda till otillräcklig smärtlindring och felmedicinering. Många 

av kvinnorna vill inte använda flera olika typer av smärtstillande läkemedel samtidigt 

(Miaskowski et al., 2012). Några av kvinnorna tar smärtstillande läkemedel för att 

dämpa ångest, andra tar ångestdämpande läkemedel för att minska smärtan. Det 

framkommer också i resultatet att kvinnor med fantombröstsmärtor konsumerade 

mycket ångestdämpande läkemedel (Ahmed et al., 2014). Kvinnor med ångest 

konsumerade mer av smärtstillande läkemedel (Gul et al., 2015). Frågor om mediciner 

som angår smärtlindring är vanliga hos postoperativa patienter (Kastanias et al., 2009).  

Sjuksköterskans ansvarsområde är att administrera mediciner och ge information om 

medicinering, till exempel att klargöra hur de fungerar, när och hur man behöver ta dem 

samt om läkemedelsbiverkningar. En del av kvinnorna var oroliga när de tar läkemedel 

som är beroendeframkallande (Kastanias et al., 2009). Dessa resultat tyder på att 

sjuksköterskor som arbetar med bröstcancerpatienter ofta behöver mer kunskap om att 

minska förekomsten av otillräcklig medicinering och för att minska felmedicinering. 

Kvinnorna behöver få information om mediciner, deras effekt och biverkningar, för att 

skapa trygghet i deras medicinintag. 

Konklusion  

I litteraturstudiens resultat faktorer identifieras och associeras med en ökad upplevelse 

av smärta, dessa faktorer var bland annat ålder och utbildning. Yngre kvinnor eller 

kvinnor med lägre utbildning upplevde mer smärta, än kvinnor med högre utbildning 

eller högre ålder. I litteraturstudien framkommer det också andra faktorer som 

psykologiska faktorer där depression och oro före operation, påverkar kvinnors 

upplevelser av smärta negativt efter operation. Kvinnorna som har fler cancerdrabbade i 

familjen hade minskad psykiskt välbefinnande. Minskat psykiskt välbefinnande som 

depression och oro har en negativ korrelation till smärta. Efter en genomförd 

bröstcanceroperation upplevde kvinnorna olika former av smärta. Akut postoperativ 

smärta var förväntat av kvinnorna. Däremot möjligheten att utveckla kronisk smärta 

som håller i sig flera år efter operation eller att drabbas av fantomsmärtor var 

oförväntat.    
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Implikation 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor, och alla kvinnor som 

genomgår en bröstcancer operation lider av smärta mer eller mindre. Denna 

patientgrupp kommer sjuksköterskan att möta i hälso-och sjukvården. För att 

sjuksköterskan ska kunna ge en så bra omvårdnad som möjligt, behövs förståelse, 

kunskap utbildning om riskfaktorer som påverkar smärtupplevelser. Det gäller att 

sjuksköterskan fångar upp faktorer kring kvinnornas livshistoria som kan associeras 

med smärta. Mer kvalitativ forskning behövs för att får en fördjupad kunskap och 

förståelse hur bland annat ålder, utbildning, oro och familjehistoria av cancer kan 

påverka kvinnans smärtupplevelser.  
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artiklar Resultat artiklar 

161018 CINAHL 

(MH "Breast Neoplasms") AND pain* 

AND women* AND postoperativ* Limits: 

Published year 2012-2016, Abstract, 

Research article 19 19 1 (2*) Hovind et al. (2013) 

161029 PubMed 

"breast neoplasms"[MeSH Terms] AND 

pain* AND women* AND postoperativ* 

Limits: Published year 2012-2016, Abstract, 

Humans 82 50 5 (7*) 

Bruce et al. (2012) 

Stepens et al.(2014) 

161018 PsycInfo 

(breast neoplasms) AND pain* AND 

women* AND postoperativ* Limits: 

Published year 2012-2016 15 15 1 (5*) Bruce et al. (2014) 
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postoperativ* AND pain* Limits: 

Published year 2012-2016, Abstract, 

Research article 35 30 1 (2*) Miaskowski et al. (2012) 

161018 PubMed 

"breast neoplasms"[MeSH Terms] AND 

postoperativ* AND pain* Limits: Published 

year 2012-2016, Abstract, Humans 203 40 6 (8*) 

Gul et al. (2015) 

Andersen et al. (2015) 

Kim et al. (2016) 

161018 PsycInfo 

(breast neoplasms) AND postoperativ* 

AND pain* Limits: Published year 2012-

2016 22 22 3 (5*) 

Ahmed et al. (2013) 

Baudic et al. (2016) 

161018 CINAHL 

(MH "Breast Neoplasms") AND 

postoperativ* AND experience* Limits: 

Published year 2012-2016, Abstract, 

Research article 24 24 0 (2*) 0 

161018 PubMed 

"breast neoplasms"[MeSH Terms] AND 

postoperativ* AND experience* Limits: 

Published year 2012-2016, Abstract, 

Humans 208 45 0 (10*) 0 

161018 PsycInfo 

(breast neoplasms) AND postoperativ* 

AND experience* Limits: Published year 

2012-2016 11 11 0 (4*) 0 

161024 CINAHL 

(MH "Breast Neoplasms") AND 

postoperativ* AND experience* AND 

women* Limits: Published year 2012-2016, 

Abstract, Research article 16 16 0 (2*) 0 

161029 PubMed 

"breast neoplasms"[MeSH Terms] AND 

postoperativ* AND experience* AND 

women* Limits: Published year 2012-2016, 

Abstract, Humans 90 25  (3*) 0 

161024 PsycInfo 

(breast neoplasms) AND postoperativ* 

AND experience* AND women* Limits: 

Published year 2012-2016 10 10 0 (4*) 0 
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Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

Referens Ahmed, A., Bhatnagar, S., Rana, S. P. S., Ahmad, S. M., Joshi, S., & Mishra, S. (2014). 

Prevalence of phantom breast pain and sensation among postmastectomy patients suffering from 

breast cancer: A prospective study. Pain Practice, 14(2), E17-E28. doi:10.1111/papr.12089 

Land  

Databas 

Indien 

PsycInfo 

Syfte Ej angivet 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Prospektiv studie 

Urval Åttio patienter över 18 år, har bröstcancer och genomgår modifierad radicalmastectomy med eller 

utan armhåla lymfa nodedissection under narkos på Dr. BRA InstituteRotary Cancer Hospital, All 

India Institute of MedicalSciences var New Delhi, Indien inskrivna. Informerat samtycke  togs 

från alla patienter. Patient lidande från en annan sekundär malignitet, bilateral  bröstcancer, 

metastas till andra organ, diabetes mellitus, psykiatriska sjuklighet och  neurologisk sjukdom 

exkluderades  från studien.  

Datainsamling Datainsamling gjordes med hjälp av VAS-skala före operation för att bedöma smärtan. 

Postoperativ PBP och PBS gjordes en bedömning med hjälp av ett frågeformulär. 

Dataanalys Dataanalys utfördes av SPSS. Associtionen mellan fantomsmärta och sensation med riskfaktorer 

analyserades genom v2 test eller Fisher exakta test. Resultaten verifierades av Mann-Whitney U-

test på grund av skev data och lite antal patienter som upplever PBP och PBS. En Bonferroni- 

Holm analys utfördes i slutet för flera jämförelse av PBP och PBS.   

Bortfall 7 

Slutsats Fantomsmärtor hos kvinnor efter en mastektomi var nästan lika vid 6 veckor som vid 6 månader 

men vid 12 månader ökade frekvensen något. Riskfaktorer för att utveckla fantomsmärtor är 

preoperativ smärta och stor oro.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 81%  (Carlsson & Eiman 2003).  
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Artikel 2 

 

 

Referens Andersen, K. G., Duriaud, H. M., Jensen, H. E., Kroman, N., & Kehlet, H. (2015). Predictive 

factors for the development of persistent pain after breast cancer surgery. Pain, 156(12), 2413. 

Land  

Databas 

Danmark 

Pubmed 

Syfte Syftet med denna studie var att prospektivt undersöka en omfattande lista över riskfaktorer för 

långvarig smärta efter operation på väl beskrivna populationen av kvinnor med primärbröstcancer 

studerats från före operation till ett års uppföljning. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Prospektiv kohortstudie 

Urval Inklusionskriterier var kvinnor i åldern 18 år eller äldre och planeras för bröstcancerkirurgi. 

Exklusionskriterier var tidigare ipsilateral bröstcancer, tidigare estetisk kirurgi på ,bilaterala 

bröstcancer, neoadjuvant behandling, graviditet, sjukdomar i nervsystemet, psykiatrisk sjukdom, 

oförmögen att förstå Danska, eller inte kan samtycka till studien. För att bedöma valet partiskhet 

och förekomsten av PPBCS i en större population av patienter med bröstcancer patienter 

berättigade till studien fick ett frågeformulär 12 månader efter operationen. Patienter med demens 

och de som inte kunde svara på enkäten fick inte frågeformuläret. 

Datainsamling Datainsamling av demografisk data gjordes vid inskrivning och före operation fyllde patienterna i 

ett omfattande frågeformulär om  preoperativ smärta, lyfmödem och psykologiska variabler ( 

Ångest och Depression skala). Efter operation erhölls patienterna med en smärtdagbok om smärt 

betyg och smärtlindring användning. Och efter en vecka fick patienterna fylla i enkäten igen. Och 

vid 6 och 12 månader efter operation fick patienterna ett omfattande frågeformulär igen.  

Dataanalys Dataanalys bedömdes med hjälp av Kolmogorov- Smirnov och Shaprio- Wilk test. Och 

proportioner testades med hjälp av x2 eller Fishers exakta test. Konfidensintervall för proportioner 

beräknades med modifierad Walds metod 1 jämförelse med NRS-värden mellan grupperna som 

analyserades med Mann- Whitney-Wilcoxon test och för tre eller fler grupper med Kruskal-Wallis 

test.  

Bortfall 12% 

Slutsats Kvinnor med måttlig till svår smärta vid vila, i bröstet, sidan av bröstet, armhålan eller arm 

rapporterade smärta åtminstone en gång i veckan. Prediktiva faktorer för smärta vid vila och i 

rörelse är yngre ålder preoperativ och akut postoperativ smärta och smärta som är av neuropatisk 

karaktär.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 87% (Carlsson & Eiman 2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

  

Referens Baudic, S., Jayr, C., Albi-Feldzer, A., Fermanian, J., Masselin-Dubois, A., Bouhassira, D., & 

Attal, N. (2016). Effect of alexithymia and emotional repression on postsurgical pain in women 

with breast cancer: A prospective longitudinal 12-month study. The Journal of Pain : Official 

Journal of the American Pain Society, 17(1), 90-100. doi:10.1016/j.jpain.2015.10.001 

Land  

Databas 

USA 

PsycInfo 

Syfte Syftet var att undersöka om alexitymi och känslomässig repression fungerar som prediktor för 

smärta efter bröstcancerkirurgi. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Prospektiv Longitudinell Kohort Studie 

Urval Inklusionskriterier var: kvinnor i ålder 18-85 år som skulle genomgå mastektomi eller lumpectomi 

med lymfnoddissektion.  

Exklusionskriterier var: Kvinnor som genomgått tidigare bröstoperation, hade annat malignt 

tillstånd eller tecken på ytterligare metastaser, hade genomgått kemoterapi eller strålbehandling, 

kvinnor med signifikanta somatiska eller psykologiska sjukdomar 

207 kvinnor tillfrågades om deltagande i studien, 49 st nekade, 41 st exkluderades pga. 

ovanstående kriterier. 

 Totalt påbörjade 120 st kvinnor studien 

Datainsamling Frågeformulär: en smärtskattning (brief pain inventory) innan operation, sedan efter 2 dagar, samt 

efter 2, 3, 6 och 12 månader. Även Neuropathic Pain (DN4) Questionnaire och frågeformulär om 

livskvalitet. 

Alexitymi skattades med Toronto Alexithymia Scale. State-Trait Anxiety Inventory och The Beck 

Depression Inventory används för att skatta ångest och depressiva symptom.  Pain catastrophizing 

scale, Locus of control scale och The body image scale användes också. 

Dataanalys Deskriptiv statistik användes för att beskriva demografisk och klinisk karaktäristik. Spearman 

korrelation för att hitta samband mellan studievariabler. Student-t test för att jämföra medelvärden 

på variabler vid olika tidpunkter. Logistisk regressionsanalys användes för att hitta meningsfulla 

prediktorer för postoperativ smärta. 

Bortfall 96 av 120 kvinnor fullföljde studien 

Slutsats Flertal kvinnor upplevde smärta tidig efter operationen, denna var i form av: smärta i bröstet, 

överarmen, bröstkorgen , i armhålan samt från operationsområdet. Smärtan förändras över tiden; 

två dagar postoperativt dominerade smärta på operationsområdet och det förekom smärta i 

armhålan, vid senare rapporteringar förekom smärta i bröstet och armen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II, 79%  (Carlsson & Eiman 2003). 
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Artikel 4 

Referens Bruce, J., Thornton, A. J., Powell, R., Johnston, M., Wells, M., Heys, S. D., . . . Recovery Study 

Group. (2014). Psychological, surgical, and sociodemographic predictors of pain outcomes after 

breast cancer surgery: A population-based cohort study. Pain, 155(2), 232 

Land  

Databas 

Storbritannien 

PsycInfo 

Syfte Syftet var att identifiera psykologiska, sociodemografiska, och akuta postoperativa faktorer i 

samband medkronisk smärta vid 4 och 9 månader efter operationen. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod  

Epidemologiskt, prospektiv kohortstudie 

 

Urval 405 kvinnor över 18år med nydiagnostiserad, primär invasiv eller icke-invasiv bröstcancer som 

kräver kirurgisk bortoperation med eller utan armhålkirurgi inkluderades. Kvinnor under 18 år, 

gravida kvinnor, män, personer med stor psykisk störning, tidigare bröst eller armhålkirurgi, 

bilateralkirurgi, återkommande sjukdom eller metastaserad sjukdom vid tidpunkten för diagnos, 

exkluderades.  

Datainsamling Studien genomförde insamling av data vid fyra olika tillfällen preoperativt, och vid en vecka, 4 

månader och 9 månader efter operationen med hjälp av frågeformulär och pilotprojekt.  

Dataanalys Initiala analyser gjordes för att jämföra kvinnor med och utan kronisk smärta vid 4och vid 9 

månader efter operationen. Dessa ojusterade analyser behandlas som utforskande, och ingen 

justering gjordes för upprepad test. För kontinuerliga variabler, oberoende prover t-test eller 

Mann-Whitney U-testet användes, beroende på om data som var normalfördelad. 

Bortfall 64 

Slutsats Är att ihållande smärtrelaterande utfall som en konsekvens av bröstcancerbehandling och 

identifierar kliniska och psykologiska faktorer, som potentiellt lämpad intervention. Förekomst av 

smärta, förändrade förnimmelser, och domningar är mycket hög efter primär bröstcancer kirurgi, 

där omkring en fjärdedel av kvinnorna upplever neuropatisk smärta upp till 9 månader efter 

operationen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 85% (Carlsson & Eiman 2003).  
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Artikel 5 

 

 

Referens Bruce, J., Thornton, A. J., Scott, N. W., Marfizo, S., Powell, R., Johnston, M., . . . Thompson, A. 

M. (2012). Chronic preoperative pain and psychological robustness predict acute postoperative 

pain outcomes after surgery for breast cancer. British Journal of Cancer,107(6), 937-946. 

doi:10.1038/bjc.2012.341 

 

Land  

Databas 

Storbritannien 

PubMed 

Syfte Denna studie undersökte huruvida preoperativ psykologisk sårbarhet och psykologisk 

`robustness`, smärttillstånd och kirurgiska faktorer kunde förknippas med svårighetsgraden av 

akut smärta under den första veckan efter bröst- armhålekirurgi. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Epidemologiskt, prospektiv kohortstudie 

Urval Konsekutiv urval, uppskattningsvis 675 kvinnor tillfrågades under en 18 månaders tidsperiod. 

Alla var över 18år och var nyligen diagnostiserade med bröstcancer. 

Datainsamling Frågeformulär och demografiska variabler t ex ålder, äktenskapsstatus, BMI. Med hjälp av 

postnummer bestäms om patienten bor i välbärgat eller fattigt område. 

Dataanalys Beskrivande statistik använt på preoperativ, kirurgisk och akut smärtdata. Hypotesen testas med 

signifikansprövning. Chi-Square test användes, t-test och Mann-Whitney test för att pröva 

signifikans. 

Bortfall Från 675 tillfrågade vill  406 delta i studien, ytterligare 68 exkluderades under studiens gång, så 

till slut fanns fullständiga data från 338 patienter. 

Slutsats Stark evidens hittades får att påvisa samband mellan preoperativ smärta och postoperativ smärta. 

De patienter som var optimistiska och positiva hade mindre risk för postoperativ smärta.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 81% (Carlsson & Eiman 2003). 
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Artikel 6 

 

 

Referens Gul, A., Ustundag, H., Andsoy, I. I., & Kalkanli, S. (2015). Anxiety and pain in surgically treated 

breast cancer patients. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention : APJCP, 16(10), 4261-4264. 

doi:10.7314/APJCP.2015.16.10.4261 

Land  

Databas 

Turkiet 

Pubmed 

Syfte  Syftet med studien var att utvärdera nivån av ångest och smärta hos kvinnor med bröstcancer. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

 Tvärsnitts studie. 

Urval Kvinnor mellan 18 till 70 år, som är diagnosen bröstcancer för första gången, och som inte har ett 

kommunikationsproblem, och inte har kroniska sjukdomar som högt blodtryck, diabetes mellitus, 

och hjärtsjukdom inkluderas för denna studie. Patienter som hade metastaser exkluderades från  

studien.  

Datainsamling  Datainsamlingen gjordes med hjälp av 20-post enkäter om demografiska faktorer, STAI är 

självrapport skalor för att mäta tillstånd och drag av ångest som utvärderade psykiskt lidande och 

visuell analog skala (VAS) som utvärderade den postoperativa smärtan. 

Dataanalys Dataanalys gjordes av statistisk analys. Mann Whitney U och Kruskal Wallis används som test för 

kategoriska variabler för oberoende prover, jämfört med icke-parametrisk. Resultaten utvärderades 

sedan med en 95% konfidensintervall och p-värde mindre än 0,05 som ansågs vara statistisk 

signifikant. 

Bortfall 21 

Slutsats Ångestnivån var högre hos patienter med en familjehistoria av bröstcancer. Samband hittades 

mellan utbildningsnivå och ångest i form av en negativ korrelation, lägre utbildningsnivå 

indikerade högre ångestnivå. Arbetslöshet ökade ångesten betydligt hos patienter. Ingen 

korrelation hittades mellan patienternas smärtnivå första och andra dagen och deras ångestnivå. Ett 

svagt samband visades mellan ångestnivå och total konsumtion av smärtstillande medel.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 83% (Carlsson & Eiman, 2003).  
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Artikel 7 

Referens Hovind, I. L., Bredal, I. S. and Dihle, A. (2013), Women's experience of acute and chronic pain 

following breast cancer surgery. J Clin Nurs, 22: 1044–1052. doi:10.1111/jocn.12167 

Land  

Databas 

Norge 

CINAHL 

Syfte Att få kunskap om hur kvinnor uppfattar sin smärta och smärtbehandling efter bröstcancerkirurgi 

och att identifiera områden inom smärtbehandling som de upplever kan förbättras. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Ett beskrivande kvalitativt tillvägagångssätt, där halvstrukturerade intervjuer används. 

Urval En fokusgrupp om 8 strategiskt utvalda kvinnor, som erbjudits att medverka i intervjun.  

Datainsamling Halvstrukturerade intervjuer på cirka 1 h, vilka genomfördes i kvinnornas hem. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades. 

Dataanalys En kvalitativ innehållsanalys gjordes av intervjuerna. Meningsfyllda enheter isolerades i 

transkriptionen, vilka sedan samlades i ett antal olika kategorier. Därefter användes de 

meningsfyllda enheterna för att hitta gemensamma mönster hos patienternas upplevelse. 

Bortfall Inget bortfall angivet. 

Slutsats De åtta intervjuade kvinnorna kom inte ihåg om någon har förklarat risken att man kan få 

långvarig smärta efter bröstcancerbehandling. De kände sig inte förberedda för att de eventuellt 

kunde utveckla ett kronisk smärttillstånd. Kvinnorna har fått lite hjälp för att kunna hantera 

smärta, de trodde ofta inte på medicinsk smärtbehandling och de använde inte mycket analgetika 

eftersom de upplevde att de inte fick information om kronisk smärta och om denna kan lindras. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, 90% (Carlsson & Eiman, 2003). 
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Artikel 8 

Referens Kim, Y. S., Do, H., Lee, J. W., Jeong, J., Shin, Y. W., Yi, K., Ahn, S. H. (2015). Patient reporting 

pain intensity immediately after surgery can be associated with underlying depression in women with 

breast cancer: The relationship between pain after breast surgery and depression. Psycho-Oncology, , 

n/a. doi:10.1002/pon.3919 

Land  

Databas 

Korea 

Pubmed 

Syfte Att mäta förekomst av depressionssymptom och leta efter samband mellan social demografi, 

preoperativa faktorer och depressionymptom. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Epidemologiskt, prospektiv kohortstudie 

Urval Inlutionskriterier: kvinnor med bröstcancer som skrevs in för behandling av bröstcancer. 

Patienter som tidigare förskrivits psykiatriska läkemedel, som haft tidigare bröstcanceroperation eller 

som hade metastaser exkluderades från studien. Totalt ingick 1499 av 1690 inskrivna patienter. 

Datainsamling Patienters depressiva symptom skattades med frågeformulär CES-D, Socioekonomiska data 

samlades in med frågeformulär, postoperativ smärta skattades med smärtklassningsskalan NRS 

Dataanalys Statistisk analys gjordes med SPSS. Korrelation gjordes med chi-square test, Logistik regression 

användes för att hitta prediktorer för patientens CES-D värde. 

Bortfall Inget bortfall anges. 

Slutsats Patienter kategoriseras enligt: ålder vid diagnos, utbildningsnivå, anställningsstatus, aktuell status för 

rökning, familjehistoria av någon malignitet och menopausal status. Depressionssymptom var högre i 

åldersgruppen 45-59 år än i åldersgruppen under 45 år. Depressionssymptom var även högre bland 

patienter med två eller fler cancerpatienter i sin familj än bland de som inte hade familjehistoria med 

någon malignitet. Patienter med högre utbildning hade lägre depressiva symptom. Högre symtom 

förekom bland patienter som var arbetslösa, var rökare  eller genomgått hysterektomi. Patienter med 

invasiv cancer hade högre depressionsgrad. Högre symtom på depression fanns hos patienter som 

ville ta sedativ medicinering och upplevt svår smärta den första dagen efter operationen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II, 74% (Carlsson & Eiman, 2003) 
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Artikel 9 

 

Referens Miaskowski, C., Cooper, B., Paul, S. M., West, C., Langford, D., Levine, J. D., Aouizerat, B. E. 

(2012). Identification of patient subgroups and risk factors for persistent breast pain following 

breast cancer surgery.The Journal of Pain : Official Journal of the American Pain Society, 13(12), 

1172-1187. doi:10.1016/j.jpain.2012.09.013 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Att undersöka förekomsten av kronisk bröstsmärta hos patienter som genomgår 

bröstcanceroperation. Preoperativ och postoperativ smärta jämförs. Man undersöker även hur 

demografiska faktorer  påverkar postoperativ smärta och hur smärtan påverkar livskvalitén. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Epidemologiskt, prospektiv kohortstudie 

Urval Bröstcancerpatienter rekryterades från bröstcancercenter, två offentliga sjukhus och fyra 

vårdcentraler. Konsekutivt urval, uppskattningsvis 516 kvinnor tillfrågades, varav 410 kvinnor 

deltog i studien. Alla var över 18år och skulle genomgå bröstcanceroperation. 

Datainsamling Subjektiva data: Ålder, utbildning, etnicitet, äktenskapsstatus, sysselsättning och socioekonomisk 

status samlades in med hjälp av frågeformulär. Kronisk och postoperativ smärta skattades av 

patienterna med hjälp av en 0 till 10 skala (NRS). Postoperativ smärta skattades första och andra 

dagen efter operationen. Livskvalitet och förmåga till uppmärksamhet skattades med 

standardformulär. Även symptom på depression, ångest, trötthet och sömnsvårigheter skattades 

med standardformulär. 

Objektiva data: Handgreppstyrka mättes med dynamometer. Axelrörlighet mättes med hjälp av 

goniometer.  

Dataanalys Beskrivande statistik och frekvensfördelning användes för att analysera demografiska och kliniska 

data. SPSS och Mplus användes för statistiska beräkningar.  

Olika typer av smärta kategoriserades med hjälp av GMM (Growth mixture modelling). 

Variansanalys och chi-square analys användes för att bedöma den statistiska signifikansen. 

Bortfall 398 av 410 kvinnor fullföljde studien. De vanligaste orsakerna för avhopp var: tidsbrist, tid till att 

bearbeta bröstcancerdiagnosen . 

Slutsats Flera riskfaktorer identifierades, dessa kategoriserades under sju rubriker: Skillnader i 

demografiska egenskaper; yngre ålder, lägre  utbildning. Skillnader i preoperativa egenskaper; 

smärta i bröstet, i armen, samt minskad rörlighet i arm/axel. Skillnader i de preoperativa 

symptomens svårighetsgrad såsom: ångest, depression och sömnstörning. Skillnader i preoperativ 

livskvalitet: svår smärta påverkar livskvalitén. Skillnader i intraoperativa egenskaper; större 

ingrepp ledde till svårare smärta. Skillnader i postoperativa karaktäristik: de som hade preoperativ 

smärta upplevde högre postoperativ akut smärta. Bara ett fåtal patienter använde flera olika 

smärtstillande mediciner.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 74% (Carlsson & Eiman, 2003). 
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Artikel 10 

 

Referens Stephens, K., Cooper, B. A., West, C., Paul, S. M., Baggott, C. R., Merriman, J. D., Aouizerat, B. 

E. (2014). Associations between cytokine gene variations and severe persistent breast pain in 

women following breast cancer surgery. The Journal of Pain : Official Journal of the American 

Pain Society, 15(2), 169-180. doi:10.1016/j.jpain.2013.09.015 

Land  

Databas 

Usa  

Pubmed 

Syfte Studiens syfte var att utvärdera skillnader i demografiska och kliniska egenskaper, såväl som för 

variationer i cytokingener, mellan ingen smärta och svåra smärtklasser 

Metod:  

Design 

Kvantitativ  

Longitudinell studie 

Urval Kvinnor som genomgick bröstcanceroperation och var över 18 år och som skulle göra operation 

på ett bröst och  kunde läsa, skriva och förstå engelska och gav skrift om informerat samtycke. 

Totalt var det 516 kvinnor men det var 410 som inkluderades i studien. Kvinnor som  

exkluderades hade gjort bröstcanceroperation på båda brösten och / ellerhade avlägsna metastaser 

vid tidpunkten för diagnos. 

Datainsamling Gjordes med hjälp av ett demografiskt frågeformulär, Karnofsky Performance Status, 

Frågeformulär om den självadministrerade Comorbidity, Frågeformulär om bröstsymtom och ett 

frågeformulär om postoperativ smärta.   

Dataanalys Studien gjorde GMM (Growth mixture modelling) analyser. Och sedan gjordes beskrivande 

statistik och frekvensfördelning för inga bröstsmärtor och svåra bröstsmärtor i klasser och 

genererades för demografiska och kliniska egenskaper med användning av Stata version 

(StataCorp, College Station,TX.) 

Bortfall 12 

Slutsats Kvinnor med svårare klassade bröstsmärtor var yngre, hade lägre utbildning och lägre årsinkomst 

än kvinnor med mildare klassade bröstsmärtor. Preoperativt: multisjuka kvinnor rapporterade 

svårare bröstsmärtor, flera hade historia av depression, ryggvärk och reumatoid artrit än kvinnor 

med mildare klassade bröstsmärtor. Kvinnor i klassen med svåra bröstsmärtor upplevde mer 

svullnad, hårdhet, konstiga känslor och domningar i de påverkade bröstet före operation jämfört 

med kvinnor med lägre klassade bröstsmärtor. De som hade smärta i sitt påverkade bröst före 

operation hade ökad risk för svår smärta efter operationen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Validitet och Reliabilitet: Studien använde skalan Karnofsky Performance Status som ofta 

utvärderar den funktionella statusen hos patienter med cancer. Den självadministrerade 

Comorbidity är ett frågeformulär som har använts i studier av patienter med en variation av 

kronisk betingelser.  

Grad II 77%  Carlsson & Eiman (2003).  



BILAGA C  
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