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Abstrakt 

Bakgrund: Av alla cancerdiagnoser som ställs varje år i Sverige är cirka 30 procent 

bröstcancer, som är den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor idag. I de flesta fall utförs 

någon form av bröstkirurgi. Tidigare studier visade att depression och tecken på ångest var 

vanligt förekommande hos individer som genomgått bröstcancerbehandling. Syfte: Syftet 

med denna litteraturöversikt var att belysa patientens upplevelse av livet efter 

bröstcancerkirurgi. Metod: En litteraturöversikt där artiklar har sökts i databaserna PubMed, 

Cinahl, och PsycInfo, vilket resulterade i 17 vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet 

presenteras i tre kategorier och sex underkategorier. De tre kategorierna är När 

behandlingen är över, Förändringar i vardagen och Behov av stöd. Studier visar att kvinnors 

upplevelser av kroppsförändringar efter ett bröstcancerkirurgiskt ingrepp kunde leda till en 

subjektiv psykisk stress med negativa och plågsamma tankar, känslor och beteenden. 

Diskussion: En förändrad kroppsbild och fysisk påverkan gör det svårt för individen att 

hantera den nya vardagen. Förståelse och kunskap i förhållandet mellan kroppen och jaget 

ger sjuksköterskan förutsättningar för en personcentrerad vård. Slutsats: Denna 

litteraturöversikt ger läsaren en ökad förståelse och insikt hur bröstcancerkirurgi kan 

påverka och förändra individens liv och livskvalitet. 

 

 

Nyckelord: Bröstbevarande kirurgi, Bröstcancer, erfarenheter, litteraturöversikt, mastektomi, 

personcentrerad vår
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1 Inledning 

Att genomgå bröstcancerbehandling med bröstkirurgi kan vara en mycket svår tid för 

många personer, från cancerbesked till avslutad behandling. Livet efter bröstcancerkirurgi 

kan bestå av många psykiska och fysiska förändringar. Då varje individ är unik och hennes 

livssituation, ålder och tidigare erfarenheter ser olika ut bör dessa förändringar bemötas och 

hanteras olika. Genom denna litteraturstudie vill vi belysa människors upplevelser och 

inverkan på livet efter bröstcancerkirurgi. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Bröstcancer 

Utav de cancerdiagnoser som ställs varje år i Sverige är cirka 30 procent bröstcancer, som 

därmed är den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor idag. I Sverige insjuknar varje år 

över 9000 kvinnor i bröstcancer och risken för en kvinna att insjukna under sin livstid är 

cirka 1 på 10. Statistik visar att risken för att drabbas är störst hos medelålders och äldre 

kvinnor i åldrarna 50 till 80 år. 10-årsöverlevnaden för bröstcancer i Sverige är 83,5 procent 

(Socialstyrelsen, 2015). 

2.2 Diagnostik 

I Sverige erbjuder idag samtliga landsting mammografi som screeningmetod för att 

upptäcka bröstcancer hos kvinnor mellan 40-74 år, var 18:e-24:e månad (Socialstyrelsen, 

2013). Det leder till att sjukdomen upptäcks i tidiga stadier vilket visat sig sänka antalet 

dödsfall i bröstcancer (Berry et al., 2005). Diagnostisering av bröstcancer sker enligt riktlinjer 

som kallas trippeldiagnostik. Den omfattar klinisk undersökning av bröstet, bilddiagnostik 

som innebär mammografi och eventuellt ultraljud, och cellprov taget genom finnålsbiopsi 

eller grovnålsbiopsi (Irwing, Macaskill & Houssami, 2002). Bröstcancer klassificeras i fyra 

olika stadium beroende på spridning till regionala lymfkörtlar eller till andra organ samt 

storlek på primärtumören. Stadieindelningen ligger till grund för valet av 

behandlingsstrategi och delas in i I, II, III och IV (figur 1) (Myklebust Sørensen & Almås, 

2011; Nystrand, 2016). 
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Stadium I innebär att tumören är mindre än två centimeter i diameter när den upptäcks 

och att cancern inte spridit sig till lymfkörtlarna 

Stadium II är tumören två till fem centimeter och även lymfkörtlarna kan vara angripna 

Stadium III avser tumörer som är större än fem centimeter eller om mer omfattande 

spridning till lymfkörtlar i armhålan finns 

Stadium IV innebär att cancern spridit sig och bildat dottertumörer, metastaser i andra 

delar av kroppen 

Figur 1. Stadieindelning av tumörstorlek och spridning 

 

Det finns ideella organisationer som arbetar med att sprida kunskap och kännedom till 

allmänheten via reklam i tv, radio, sociala medier och broschyrer. Via dessa får kvinnor och 

män ökad kunskap om sjukdomen samt hur de själva kan upptäcka avvikelser som knölar 

och förhårdnader, vilka kan vara symptom på bröstcancer. De kan då själva kontakta 

sjukvården för undersökning (Nystrand, 2016). När en person har kontakt med hälso- och 

sjukvården på grund av sjukdom eller skada i avsikt att få råd, behandling eller omvårdnad 

betraktas denna person som patient (Nationalencyklopedin, 2017). 

2.3 Behandling 

I de flesta fall (vid diagnostiserad bröstcancer) genomgår den insjuknade bröstkirurgi för att 

ta bort cancerangripen vävnad. Vilken form av kirurgi som används avgörs av tumörens 

storlek, dess placering och bröstets egen storlek (figur 2) (Lindman, 2017). Vid tidiga stadier 

av bröstcancer utförs oftast bröstbevarande kirurgi, det ger en bättre chans till att bibehålla 

symmetri och formen av bröstet. Vid förekomst av större tumörer eller av flera olika tumörer 

i bröstet utförs någon form av mastektomi (Socialstyrelsen, 2013). Vid operation analyseras 

portvaktskörteln i lymfsystemet. Detta gör det möjligt att utreda om cancerceller bildat 

fjärrmetastaser i armhålans lymfkörtlar. Upptäcks metastaser i lymfkörtlarna så utförs en 

axillutrymning vilket innebär att det avlägsnas så många lymfkörtlar från armhålan som 

behövs för att läkaren ska få tillräckligt med underlag för att bedöma om det skett en 

spridning av cancerceller i armhålan. Bröstkirurgi kan följas upp av radioterapi, kemoterapi 

och endokrin behandling var för sig eller i olika kombinationer för att i största möjliga 
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utsträckning få bort så många cancerceller som möjligt (Myklebust & Almås, 2011, s. 444; 

Holmberg & Frisell, 2010, s. 584-585).  Av de bröstcancerkirurgiska ingrepp som utförs i 

Sverige är cirka 40 % någon form av mastektomi (Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 2012). 

 

 

Diagnostisk kirurgi – analys av portvaktskörteln i lymfsystemet 

Bröstbevarande kirurgi– används vid mindre eller begränsad tumör. Tumör avlägsnas 

med marginal, området som avlägsnas är fortfarande litet i jämförelse med bröstets storlek 

Mastektomi – vid stor tumör eller att det förekommer flertalet tumörer och när 

tumörområdet som tas bort inte ger ett tillfredsställande kosmetiskt resultat vid 

bröstbevarande kirurgi. Hela bröstet opereras bort och axillen sparas 

Modifierad radikal mastektomi – vid stor tumör eller att det förekommer flertalet tumörer 

och när tumörområdet som tas bort inte ger ett tillfredsställande kosmetiskt resultat vid 

bröstbevarande kirurgi. Hela bröstet opereras bort och axillen utryms 

Figur 2. Kirurgiska ingrepp vid bröstcancer 

 

2.4 Livskvalitet 

Chopra och Kamal (2012) visade att depression och kännetecken på ångest var vanligt 

förekommande hos individer som genomgått bröstcancerbehandling vilket resulterade i en 

sänkt livskvalitet. Även rädslor och oro för postoperativa komplikationer såsom värk och 

smärtor, sömnproblem, påverkan på sexualitet, utmattningssymtom och rädslor för återfall 

av cancern hade en negativ inverkan på individens livskvalitet. 

 

Enligt Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering (2012) är livskvalitet ett brett 

och sammansatt mått på individens egen värdering av sitt fysiska, psykiska och sociala 

välbefinnande. Även hälsa har även stor betydelse för individens livskvalitet men det finns 

ytterligare delar i tillvaron som spelar roll så om familj och umgänge, arbete och fritid, 

ekonomi, boende, utbildning och samhörighet med andra människor. 

World Health Organization [WHO] definierar livskvalitet som följande: “WHO defines 

quality of life as individuals' perceptions of their position in life in the context of the culture 



 

4 
 

and value systems in which they live and in relation to their goals, expectations, standards 

and concerns” (WHO 1997, s. 1). 

2.5 Personcentrerad vård vid bröstcancerkirurgi. 

Enligt International Council of Nurses (ICN, 2014) etiska kod är sjuksköterskans fyra 

grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa 

och att lindra lidande. I mötet med patienter som har genomgått bröstcancerkirurgi är det 

viktigt som sjuksköterska att fånga upp individer och ingripa för att förebygga ohälsa och 

sjukdom. Coulter et al. (2015) beskriver att vid behandling av långvariga sjukdomstillstånd 

garanterar personcentrerad vård att patientens behov och värderingar formar 

behandlingsplanen. Fokus ligger i att tillsammans med patienten välja ut behandlingsmål, 

behandlingsbehov och behov av stöd. Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs 

universitet (GPCC, 2016) poängterar att utifrån personcentrerad vård är en person mer än en 

patient med en sjukdom. GPCC har tagit fram tre nyckelbegrepp för personcentrerad vård. 

 

Partnerskap 

En ömsesidig respekt för varandras kunskap, å ena sidan patientens och närståendes 

kunskap om hur det är att leva med sjukdomen, och å andra sidan professionernas kunskap 

om vård, behandling eller rehabilitering. Om en samsyn etableras mellan partnerna finns 

förutsättningar för ett personcentrerat arbetssätt där vården anpassas och blir ett gemensamt 

ansvar. 

 

Patientberättelse 

Utifrån patientens egen berättelse om sitt tillstånd och övriga undersökningar planera vård, 

rehabilitering eller omsorg gemensamt, och skriva ned en överenskommelse i form av en 

hälsoplan. Detta sker ofta tillsammans med en närstående. Hälsoplanen ska styras av 

patientens önskan och uppfattning av hälsa gemensamt med sjuksköterskans kunskap hur 

dessa bäst kan uppfyllas genom vård och omsorg. Hälsoplanen ska innehålla korta och 

långsiktiga mål som följs upp kontinuerligt. 

 

Dokumentation 
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Patientberättelse och hälsoplanen förs in i patientens journal för att finnas lättillgänglig för 

både patient och vårdgivare. Hälsoplanen ska vara ett levande dokument som ständigt 

uppdateras av både personal och patient, helst tillsammans. Dokumentationen ska följa med 

patienten genom hela vårdtiden och genom olika vårdkedjor (GPCC, 2016). 

 

Vid personcentrerad vårdplanering beskriver Coulter et al. (2015) att partnerskapet är viktigt 

för att identifiera och diskutera problem som uppkommer utifrån patientens hälsotillstånd. 

Faktorer såsom kliniska tester, behandling, effekten av sociala och emotionella hälsotillstånd 

i det dagliga livet ingår. Utifrån dessa faktorer byggs en patientberättelse upp som leder till 

en gemensam hälsoplan där det förs diskussion om realistiska mål, handlingsplan, 

prioriteringar och problemlösningar samt identifiering av relevanta källor för stöd till 

patienten, till exempel familjemedlemmar, vårdgivare eller andra närstående. 

2.6 Problemformulering 

Ofta diskuteras bröstcancer endast i form av ökad medvetenhet om sjukdom och behandling 

i det akuta skedet, det är lite fokus på vad som sker efter avslutad behandling. Det är viktigt 

att belysa patienters upplevelser till följderna av bröstcancerkirurgi. En grundutbildad 

sjuksköterska som förstår vad det innebär för en patient som genomgått bröstcancerkirurgi 

och idag lever med stora förändringar som personen kan ha svårt att hantera ger bättre 

omvårdnad, bra bemötande och adekvata behandlingsformer i form av till exempel stöd. 

2.7 Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa patientens upplevelse av livet efter 

bröstcancerkirurgi. 

 

3 Metod 

3.1 Design 

Den design som användes för att genomföra studien var litteraturöversikt. Vid en 

litteraturöversikt är målet att samla existerande forskning kring ett valt ämne för att på ett 

överskådligt sätt presentera det i helhet. Genom att söka vetenskapliga kvantitativa och/eller 

kvalitativa artiklar och sedan analysera och sammanställa dessa kan en överblick av det 
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aktuella forskningsläget fastställas. Detta gör det möjligt att finna förbättringsområden i det 

praktiska arbetet men även var forskningen kan behöva lägga fokus inför kommande 

vetenskapliga arbeten (Friberg, 2012, s.100). 

3.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier för de artiklar som använts i denna litteraturöversikt var att de innefattat 

ämnena bröstcancer, bröstcancerkirurgi, samt fysiska och psykiska upplevelser av 

bröstcancerkirurgi. Patienten skulle ha genomgått någon form av bröstcancerkirurgi och 

vara utskrivna från sjukhuset. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska, ha 

deltagare som var över arton år samt vara peer reviewed. Sökningarna avgränsades till 

artiklar som publicerats mellan 1995-2016. Vid granskning exkluderades artiklar som inte 

ansågs nå en tillräckligt hög kvalitet. 

3.3 Litteratursökning 

PubMed, Cinahl och PsycINFO användes som källor för vetenskapliga artiklar då dessa 

databaser är relevanta att använda. Cinahl och PsycINFO är omvårdnadsdatabaser, och 

PubMed är en medicinsk databas, vilket matchar med det område som denna 

litteraturöversikt berör (Polit & Beck, 2012, s. 101-103). Manuella sökningar har även använts 

som komplettering för att hämta aktuella fakta (Friberg, 2012, s. 59-60). Söktermer som 

“breast neoplasms” och “life experiences” användes för att få ett så relevant resultat som 

möjligt för det valda ämnet. Dessa sökord består inte utav fritext utan är MeSH Terms, 

Cinahl Headings och Thesaurus tagna från respektive sidas ämnesordlistor (Forsberg & 

Wengström, 2013, s. 81). 

 

Tabell 1. Sökmatris 

Datum Databas Avgränsningar Sökord x xx xxx Författare, 

årtal 

05/04/17 Cinahl Published Date: 

1995-2017, Peer 

Reviewed, 

Languages: 

English, Swedish 

(MH "Breast Neoplasms") 

AND (MH "Life 

Experiences") AND (MH 

"Interviews") 

59 30* 

21** 

4*** 

2**** 

 

2 Boehmke 

et al. 2006, 

McCann et 

al. 2009 

05/04/17 Pubmed Published 

Date:1995-2017, 

Languages: 

English, Swedish, 

Adult 19+ years 

("Breast 

Neoplasms/surgery"[Mesh] 

AND "Breast 

Neoplasms/complications"[

Mesh]) AND "Quality of 

Life"[Mesh] 

37 22* 

10** 

3*** 

1**** 

 

1 Meijuan et 

al. 2013 
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06/04/17 Psycinfo Publication Date: 

1997-2017, Peer 

Reviewed 

Languages: 

English, Ages: 

Adult 18 years 

and older 

(breast neoplasms) AND (life 

of quality) AND (Life 

Satisfaction) AND (Surgery) 

42 30* 

5** 

5*** 

0**** 

 

2 Frierson et 

al. 2006, 

Olsson et 

al. 2017 

06/04/17 Pubmed Published 

Date:2010/0/101-

2017/01/01, 

Languages: 

English, Swedish, 

Ages: Adult 19+ 

years 

(("Breast Neoplasms"[Mesh]) 

AND "Body Image"[Mesh]) 

AND "Adaptation, 

Psychological"[Mesh] 

37 15* 

14** 

4*** 

2**** 

 

2 Kwok et al. 

2011, 

McKean et 

al. 2013 

06/04/17 Psycinfo Publication 

Date:2005-2017, 

Peer Reviewed 

Languages: 

English, Ages: 

Adult 18 years 

and older 

(breast neoplasms) AND 

(Leisure Time) AND Surgery 

5 1* 

1** 

0*** 

0**** 

 

 

3 Biglia et 

al. 2010, 

Miedema 

et al. 

2011, 

Miedema 

et al. 2008 

 

 
07/04/17 Psycinfo Publication 

Date:2010-2017, 

Peer Reviewed 

Languages: 

English, Ages: 

Adult 18 years 

and older 

(breast neoplasms) AND 

(Fatigue)  AND (Major 

Depression) 

44 25* 

12** 

4*** 

2**** 

 

1 Rogers et 

al. 2011 

07/04/17 Pubmed Published 

Date:1995-20017, 

Languages: 

English, Swedish, 

Ages: Adult 19+ 

years 

(("Breast Neoplasms"[Mesh]) 

AND "Family 

Relations"[Mesh]) AND 

"Interpersonal 

Relations"[Mesh] 

61 45* 

7** 

5*** 

3**** 

 

1 Gagliardi 

et al. 2009 

 

 

09/04/17 Pubmed Published 

Date:1995-2017, 

Languages: 

English, Swedish, 

Ages: Adult 19+ 

years 

(("Breast Neoplasms"[Mesh]) 

AND "mastectomy"[Mesh]) 

AND "Life Change 

Events"[Mesh] 

21 7* 

8** 

3*** 

1**** 

 

2 Engel et al. 

2004, 

Drageset et 

al. 2012 

x Antal träffar, xx Antal förkastade, xxx Antal utvalda, *Antal bortvalda efter läst titel, **Antal 

bortvalda efter läst abstract, ***Antal bortvalda efter läst hela artikeln, **** Antal bortvalda efter 

granskning 

 

Ett antal sekundärsökningar genomfördes efter att databaser genomsökts. En 

sekundärsökning innebär att referenslistor från redan granskade källor läses igenom för att 

finna eventuella referenser som kan vara till nytta för arbetet (Friberg, 2012, s.75-76). I detta 
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fall resulterade sekundärsökningarna i tre artiklar vilka användes i resultatet. Dessa artiklar 

redovisas i tabell 2. 

 

Tabell 2. Sekundärsökningar 

 

Författare Titel År Återfunnen 

i databas 

De Oliviera et 

al. 

Risk Factors for Chronic Pain Following Breast 

Cancer Surgery: A Prospective Study 

2014 Cinahl 

Gärtner et al. Prevalence of and Factors Associated With 

Persistent Pain Following Breast Cancer Surgery 

2009 Pubmed 

Nogueira Fabro 

et al. 

Post-mastectomy pain syndrome: Incidence and 

risks 

2012 Cinahl 

 

3.4 Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Ett kritiskt förhållningssätt har använts gällande urvalet av studier, läsning av valda studier, 

och även i själva skrivandeprocessen. Författarna har åsidosatt sin förförståelse för ämnet för 

att undvika att vinkla eller färga resultatet. Utvalda artiklar (se bilaga 1) har granskats 

utifrån Carlsson och Eiman (2003) granskningsmall för kvantitativa och kvalitativa 

vetenskapliga artiklar, för att säkerställa att endast evidensbaserade artiklar av medel och 

hög vetenskaplig kvalitet användes i litteraturöversiktens resultat (Polit & Beck, 2012, s. 657). 

Dessa granskningsmallar är utformade med 20 frågor, med olika poänggraderingar. 

Originellt så hade mallarna 21 frågor, men då en av frågorna gällde antal deltagare med 

lungcancer så ansågs denna fråga irrelevant för denna litteraturöversikt, och den togs bort 

(se bilaga 2 & 3). Beroende på hur välskriven artikeln var, vilket undersöktes med frågor som 

till exempel: Är frågeställningen besvarad? Hur stort var bortfallet? fick artiklarna olika 

graderingar. Totalt kunde varje kvantitativ artikel få en maxpoäng på 44 poäng och varje 

kvalitativ 45 poäng. Den individuella poängen som varje artikel fick dividerades med 44 

respektive 45 för att få fram ett procenttal, vilket avgjorde vilken grad artikeln tilldelades. 

Denna granskning genomfördes och protokollfördes av författarna var för sig för att ge de 

granskade artiklarna mer tyngd och högre validitet (Willman, Stoltz & Bahtesvani, 2011, s. 

98-101).  
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3.5 Analys 

Utvalda artiklar analyserades i enlighet med det tillvägagångssätt som beskrivs av Friberg 

(2012, s. 115-116 127-129). De valda artiklarna lästes igenom individuellt upprepade gånger 

för att få en helhetssyn och finna relevanta fynd. Sedan granskades artiklarna gemensamt 

och de individuella fynden jämfördes. De gemensamma fynden användes för att finna 

likheter och skillnader mellan artiklarnas resultat. Dessa fynd har sedan legat till grund för 

att finna kategorier och möjliga underkategorier kopplade till arbetets syfte, vilka på ett lätt 

och övergripande sätt kan presenteras. Fynden har översatts, struktureras, kondenserats och 

tillslut kodats för att underlätta arbetet (se figur 3.) (Backman, 2016). Koder och kategorier 

jämfördes tills att alla koder passade in under ett fåtal kategorier, ingen kategori tycktes 

avvikande eller att flera kategorier kunde summeras tillsammans till en större kategori 

(Willman, Stoltz & Bahtesvani, 2011, s. 108-110). 

 

 

Rått citat Strukturerat Kondenserat Kod Kategori Under-

kategori 

The network 

means 

everything 

now. I have a 

lot of friends 

who have said 

to me, ‘‘Just 

call any time, 

we are there.’’ 

Even 

colleagues at 

work have 

said, ‘‘If you 

need to talk 

with anybody, 

just come.’’ I 

know I can call 

my sister and 

my brother. I 

have talked a 

lot with them 

on the phone. 

Nätverket 

betyder allt nu. 

Jag har många 

vänner som 

har sagt till 

mig, “Bara 

ring när som 

helst, vi är 

där”. Till och 

med kollegor 

på jobbet har 

sagt, “Om du 

behöver prata 

med någon, 

bara kom”. Jag 

vet att jag kan 

ringa min 

syster och min 

bror. Jag har 

pratat mycket 

med dem på 

telefon. 

Stödet från det 

sociala 

nätverket 

betyder mycket 

för personen. 

Att stödet finns 

nära tillgängligt 

är också viktigt. 

Socialt 

stöd. 

Tillgängli

ghet. 

Behov av 

stöd. 

Stöd från 

andra. 

Figur. 3 Exempel på kondensering 
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3.6 Etiska överväganden 

Inga avgränsningar gällande endast kvalitativa eller kvantitativa artiklar har använts. De 

artiklar som valdes för att ingå i denna litteraturöversikt hade kravet att föra någon form av 

dialog angående etiska aspekter, samt vara godkända utav en etisk kommitté. Dessa krav 

försäkrar att de artiklar som använts i resultatet har genomförts på ett sådant vis att inga 

människor har tvingats till att delta, ingen deltagares identitet har avslöjats och ingen 

deltagare har lidit några onödiga skador (Polit & Beck, 2012, s.152-153). 

 

4 Resultat 

Analysen resulterade i tre kategorier och sex underkategorier. Samtliga kategorier 

presenteras i figur 4. I resultatartiklarna framkom en rad faktorer som kan inverka på 

individens livskvalitet. Smärta, kroppsuppfattning, negativa och positiva tankar, 

aktivitetsnivå samt socialt stöd är viktiga faktorer som berör individens hälsa psykiskt och 

fysiskt. 

 

När behandlingen är över Överleva bröstcancer 

Att leva med smärta 

Förändringar i vardagen Leva i en förändrad kropp 

Förändrade känslor 

Behov av stöd Stöd från familjen 

Stöd från andra 

Figur 4. Kategorier och underkategorier 

4.1 När behandlingen är över 

4.1.1 Överleva bröstcancer 

Efter behandlingen beskrev ett flertal kvinnor att de kände sig starkare än innan 

behandlingen. Kampen för överlevnad och att de kämpat sig igenom behandlingen hade gett 

dem en drivkraft och gjort kvinnorna till överlevare (Boehmke et al., 2006; McCann et al., 

2009). En kvinna beskrev ”Several family members have had cancer and they survived. Most 

of the time, they died from something else …. I will, too. Like them, I’m a survivor” 
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(Boehmke et al, 2006, s. 1124) Kvinnor berättade att det fanns en rädsla att lämna sjukvården. 

När behandlingen var avslutad och de inte längre hade fasta tider för behandling på 

sjukhuset så kunde känslor av ensamhet, rädsla, förlust och förändring uppstå (Boehmke et 

al., 2006; McCann et al., 2009). En kvinna beskrev att hon var tvungen att lära om sig att leva 

sitt liv igen och att vilket för henne var svårt då hon upplevde att hon lämnade en känsla av 

trygghet ” …. I’m scared. I feel like I want to keep coming here just to check in” (Boehmke et 

al, 2006, s. 1124). 

 

Kwok och White (2011) visade på att trots en svår sjukdomstid och förlusten av ett bröst så 

tänkte deltagarna att livet kommer i första hand. I med dessa känslor så var det lättare för 

deltagarna att acceptera att de genomgått en mastektomi. För att fortsätta med sitt liv och 

försöka få ett så bra liv som möjligt var det inte någon större fara att operera bort ett bröst då 

det ledde till överlevnad. 

 

4.1.2 Att leva med smärta 

Meijuan et al. (2013) visar att kvinnor som upplevde långvarig smärta efter 

bröstcancerkirurgi hade lägre skattning gällande livskvalitet än kvinnor som inte drabbats. 

Efter bröstcancerkirurgi var långvarig smärta vanligen förekommande, olika studier visade 

att det drabbar cirka en fjärdedel till hälften av kvinnorna som genomgått bröstcancerkirurgi 

(se tabell 3). Uppkomsten varierade från några dagar efter ingreppet men vanligast var efter 

några månader. I vissa fall kunde smärtan uppkomma efter flera år (Gärtner, Jensen, 

Nielsen, Ewertz, Kroman & Kehlet, 2009; De Oliveira, Chang, Khan, Hansen, McCarthy, & 

Apkarian, 2014; Meijuan, Zhiyou, Yuwen, Ying & Xinzhong, 2013; Nogueria Fabro et al., 

2012). En ytterligare faktor som associerades med utvecklande av långvarig smärta var om 

det utfördes en dissekering av lymfkörtlarna i armhålan, axillutrymning (De Oliviera et al., 

2014; Gärtner et al., 2009; Nogueria Fabro et al., 2012).  
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Tabell 3. Andel med långvarig smärta efter bröstcancerkirurgi samt axillutrymning 

 

 

 

 

 

Författare 

 

Andel med 

långvarig smärta 

efter 

bröstbevarande 

kirurgi 

(%) 

 

 

 

Andel med 

långvarig smärta 

efter mastektomi 

(%) 

 

 

Andel med 

långvarig smärta 

efter 

axillutrymning 

(%) 

 

 

 

 

Antal som genomgått 

kirurgibehandling 

De 

oliveira et 

al. 

 
 

26 % 

 

 

68 % 

 

*n= 13/ **n=105/ ***n=300 

Gärtner et 

al. 

 

49 % 

 

48 % 

 

 

48 % 

 

n=2087/ *n= 1100/ **n= 1740/ ***n= 

3253 

Meijuan et 

al. 

 
 

27 % 

 

 
 

*n=220/ ***n=225 

Nogueira 

Fabro et 

al. 

 

44 % 

 

55 % 

 

53 % 

 

n=47/ *n=127/ **n=174 / ***n=174 

Antal som opereras med bröstbevarande kirurgi/ *Antal som opererats med mastektomi/ **Antal som 

opererats med axillutryming/ ***Totalantalet i studien 

 

Smärta efter bröstcanceroperationen kunde leda till svårigheter att utföra aktiviteter som 

kvinnorna gjort innan. I en studie med 178 kvinnor sökte forskarna efter problem relaterade 

till armmorbiditet efter bröstcancerkirurgi. Kvinnorna intervjuades och undersöktes 8 och 43 

månader efter operationen. Det forskarna fann vid båda dessa tillfällen var att de största 

hinder för kvinnor att utföra vardagliga aktiviteter med armen var smärta samt en sänkt 

rörelseförmåga (Miedema et al., 2011). 

 

En annan studie där 547 kvinnor deltog, undersökte hur cancerbehandlingen påverkade 

deras fritid sex till tolv månader efter operationen. Några få kvinnor (8,2 %) upplevde 

svårigheter med lättare fritidsaktiviteter, exempelvis att spela kort. Nästan hälften av alla 

kvinnor (48,5 %) hade svårt att delta i aktiviteter eller sporter som involvera kraft eller 

smällar, till exempel golf. Många utav dem (44 %) upplevde det jobbigt att delta i aktiviteter 

som innebar att använda armarna fritt, exempelvis frisbee. Detta gjorde att flertalet kvinnor 

(29 %) blivit mindre delaktiga i fritidsaktiviteter. De mest signifikanta anledningarna till 

svårigheter att delta i fritidsaktiviteter var smärta (p<0.001) och sänkt rörelseförmåga 

(p<0.001) (Miedema et al., 2008). 
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4.2 Förändringar i vardagen 

4.2.1 Leva i en förändrad kropp 

Gjorda studier visade att kvinnors upplevelser av kroppsförändringar efter ett bröstcancer 

kirurgiskt ingrepp kunde leda till en subjektiv psykisk stress med negativa och plågsamma 

tankar, känslor och beteenden. Kvinnor beskrev att de blev upprörda och stressade vid 

påminnelse om bröstförändringen och många undvek att exponera sin kropp för andra och 

även för sig själva. De upplevde det som en svår påfrestning att låta andra se att hon förlorat 

sitt bröst eller en del av sitt bröst (Engel, Kerr, Schlesinger-Raab, Sauer & Hölzel 2004; 

Frierson, Thiel & Andersen, 2006; McKean, Newman & Adair, 2013). I Engel et al. (2004) fann 

forskarna att kvinnor som hade genomgått mastektomi hade en sämre kroppsuppfattning än 

kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi. Dessa kvinnor hade sämre uppfattning av 

sitt helhetsutseende och var oftare missnöjda med ärr och bröstområdet.  

 

En förändrad kroppsuppfattning kunde innebära ytterligare en rad olika faktorer och 

aspekter för drabbade kvinnor. Bland annat känsla av att känna sig mindre fysiskt attraktiva 

samt mindre sexuellt attraktiva, missnöje med sitt utseende både klädd i vardagsmiljö eller 

avklädd ensam eller inför en partner (Biglia et al., 2010; Boehmke et al., 2006; Frierson, Thiel 

& Andersen, 2006; Olsson et al., 2017).  Faktorer som påverkade kvinnor efter 

bröstcanceroperation och begränsade dem i sitt utövande av fritidsaktiviteter var 

samsjuklighet och färre år i utbildning (Rogers et al, 2010). 

 

4.2.2 Förändrade känslor 

Kvinnor i Boehmke et al. (2006) kunde uppleva en förändrad bild av sig själva som kvinnor. 

Studien beskrev att de kirurgiska ingreppen och tilläggsbehandlingar kunde leda till 

känslomässiga- och kroppsliga förändringar hos kvinnorna. Tankar och känslor var att det 

egna jaget suddats ut. De kroppsliga förändringarna förändrade inte bara hur kvinnorna såg 

på sina egna kroppar utan även på sig själva. En kvinna beskrev sina tankar när hon såg sig 

själv i spegeln som följande ” I looked in the mirror and said, ‘What happened to you?”. En 

annan kvinna beskrev sin självbild ” You look cut up, disfigured. Clothes don’t fit right” 

(Boehmke et al, 2006, s. 1123). Kvinnor i studien uttryckte en önskan av att vara normal igen 

eller efter en förbättring av sin kropp (Rogers et al, 2010). 
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Samsjuklighet associerades även med större upplevelse av trötthet och mer uttalade 

depressiva symtom. Forskarna fann att kvinnor som inte utförde fysiska aktiviteter inom 

fritidsintressen rapporterade högre nivåer av utmattning. Dessutom rapporterade dessa 

kvinnor signifikant högre nivåer av depressiva symtom (p=0.026) (Rogers et al, 2010). 

 

De som upplevde sig mest nöjda med sin livssituation var de kvinnor som kommit tillbaka 

till sitt arbete. De var även mer nöjda med sin arbetssituation och sin ekonomi än den 

genomsnittliga friska kvinnan. Andra faktorer som forskarna fann relaterade till att vara 

nöjd med sin levnadssituation var att ha barn, att ha en god fysisk och emotionell funktion 

och att ha ett tillgängligt socialt nätverk (Olsson et al., 2017). 

4.3 Behov av stöd 

4.3.1 Stöd från familjen 

Fysisk närvaro eller enkel tillgänglighet till närstående upplevdes vara essentiellt för 

kvinnornas välmående. För de flesta kvinnor var deras familj den viktigaste 

stöttningsresursen, att ha familjen nära upplevdes som trygghetsingivande (Drageset, 

Lindström & Underlid, 2012). 

  

Vikten av ett socialt stöd från familjen styrks ytterligare av Gagliardi et al. (2009). De fann 

signifikanta samband mellan höga nivåer av ångest (p<0.01) och depression (p<0.05) och låga 

nivåer av informellt samt socialt stöd från familjemedlemmar. Kvinnor som upplevde minst 

psykiska problem efter sin bröstcancerkirurgi var de som upplevde stöd både från familjen 

och från vänner och arbetskollegor. Hos de kvinnor som var mer nöjda med sin 

partnerrelation och som upplevde mer intensiv kärlek från sin familj och att familjen var 

redo att hjälpa till, var andelen depression mindre.  

 

4.3.2 Stöd från andra 

I en kvalitativ studie med 21 kvinnor sa sig alla ha ett behov av att ha någon person som de 

kunde prata konfidentiellt med, där de kunde samtala personligt och intimt. Denna person 

kunde vara en familjemedlem men även nära vänner. En kvinna beskrev det på följande vis: 

”It feels good to know that many people are thinking of me when I have to go through this. 



 

15 
 

It feels good and gives me strength. The support gives me a sense of security; to know they 

appreciate and love me.” (Drageset, Lindström & Underlid, 2012, s. 41). Ibland kunde det 

även vara någon de inte var starkt emotionellt nära. De upplevde att distansen möjliggjorde 

det enklare att öppna sig. De flesta kvinnor upplevde även sjukhuset som ett tillgängligt 

stöd, mest i form utav medicinsk och behandlingsinformation. (Drageset, Lindström & 

Underlid, 2012). 

 

 Det var även viktigt att känna stöd från kollegor och arbetsgivare enligt flera kvinnor. Att få 

stöd ifrån sin arbetsplats gav olika fördelar beroende på vem kvinnorna kände att de fick 

stöd ifrån. De som upplevde stöd från chefer och arbetsledare upplevde sig vara mer nöjda 

med sin arbetssituation och lön, medan de som upplevde stöd från arbetskollegor kände sig 

mer nöjda med sin fritid (Drageset, Lindström & Underlid, 2012; Olsson et al., 2017). 

 

Flertalet kvinnor upplevde att de behövde balans mellan att vara nära sina familjer och 

vänner, och att ha distans. Kvinnor kunde uppleva den nya uppmärksamheten från 

närstående överväldigande och tyckte det var svårt att hantera och bearbeta händelser och 

känslor själva. De upplevde även att de måste vara starka och positiva hela tiden då det 

alltid fanns en närvaro av människor runt omkring dem som stöttade dem, och att det då var 

svårt att visa sig sårbar, vilket en kvinna beskrev som: ”I have a lot of friends and family 

members who are attentive, wish me good luck, and think of me. I’m not alone. But I need to 

handle it in my own way.” (Drageset, Lindström & Underlid, 2012, s. 44). 

 

5 Metoddiskussion 

Avgränsningarna i ålder 19+/all adults/18 years and older användes då intresset inte låg i att 

undersöka långvarig smärta hos minderåriga bröstcancerdrabbade, samt det faktum att detta 

är högst ovanligt och skulle innefatta specialkompetens hos sjuksköterskor och läkare, vilket 

inte är aktuellt för denna litteraturöversikt. Dock användes inte denna avgränsning i 

kombination med samtliga söksträngar. En av åtta sökningar skedde utan denna 

begränsning för att öka antalet träffar och för att på så vis få tillgång till artiklar som annars 

hade blivit otillgängliga, trots att de inte handlade om personer yngre än 18 år eller barn. De 
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artiklar som valdes ut från denna söksträng granskades extra noggrant för att kontrollera att 

inga minderåriga var delaktiga. 

 

Artiklar som valdes till resultatet kunde vara publicerade från år 1995 och framåt. Detta kan 

tyckas vara gammalt och därmed irrelevant, men dessa har ändå bedömts vara av värde för 

arbetet, då det under 1990 talet bedrevs mycket forskning om bröstcancer. De federala 

myndigheterna i USA valde att kraftigt öka bidragen till bröstcancerforskning och därmed 

publicerades det en stor del ny forskning och artiklar (Osuch et al, 2012). 

 

Samtliga artiklar som blev funna genom sekundärsökningar handlar om smärta. Detta är ett 

medvetet val då det under analysarbetets gång upptäcktes att smärta till stor del förklarade 

kvinnors nedsatta förmåga att delta i vardags/fritidsaktiviteter, samt att smärtan påverkade 

deras livskvalitet negativt. Initialt söktes artiklar som diskuterade sambandet mellan smärta 

efter bröstcanceroperation och livskvalitet. Detta visade sig vara svårt då få artiklar 

undersöker detta fenomen. Därför valdes istället att söka artiklar som påvisade förekomsten 

av smärta efter bröstcancerkirurgi för att på så vis få en bild av hur vanligt förekommande 

detta problem var. 

  

De artiklar som valdes ut till detta arbete kvalitetsgranskades med hjälp av en modifierad 

version av Carlsson och Eiman (2003). Modifieringen bestod i att en fråga angående 

lungcancer togs bort, då den bedömdes vara icke relevant relaterat till det syfte som skulle 

besvaras. Den procentuella poängsatsen anpassades därefter, liksom maxpoängen. Frågan 

hade kunnat modifieras för att få den relevant till syftet och därmed inte påverka den 

procentuella skillnaden varje poäng gjorde i den färdiga granskningsmallen. Författarna 

ansåg dock sig inte vara kunniga nog för att säkerställa att den modifierade frågan skulle 

vara objektiv och relevant. Därför ansågs det säkrare för analysens integritet att inte 

modifiera frågan utan helt avlägsna den från granskningsmallen. 

 

Inga geografiska avgränsningar har använts. Majoriteten av de länder som resultatet bygger 

på tillhör västvärlden och har liknande behandlingar och omvårdnad (se bilaga 1). Detta 

styrker arbetets resultat. Att artiklar från flertalet nordiska länder även återfinns i resultatet 
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anses ytterligare minimera skillnaderna mellan den vård som beskrivs i artiklarna och den 

vård som svenska individer erhåller. 

 

Språkmässiga avgränsningar användes till engelska och svenska, då dessa språk är de som 

författarna behärskar. Samtliga av de utvalda artiklarna är skrivna på engelska. Det kan 

förekomma att vissa feltolkningar har uppstått då engelska inte är någon av författarnas 

modersmål, dock bör befintliga engelska språkkunskaper i kombination med användandet 

av svensk-engelska lexikon minimerat risken för eventuella språkförbistringar då artiklar har 

lästs och tolkats. Även det faktum att utvalda artiklar har lästs flertalet gånger, både 

gemensamt och individuellt, har minimerat riskerna för feltolkning. 

 

Trots att litteraturöversiktens resultat handlar om kvinnor som genomgått 

bröstcancerkirurgi gjordes inga avgränsningar för kön i sökningarna. Inga män återfanns i 

resultatartiklarna. Vi tolkar detta som att forskning kring män med bröstcancer sker i lägre 

utsträckning. Samt att det kan finnas ett stigma kring temat män med bröstcancer. Quincey, 

Williamson och Winstanley (2016) fann att män drabbade av bröstcancer upplevde 

sjukdomen som tabubelagd. Männen upplevde att det inte var socialt accepterat då 

bröstcancer är ovanligt bland män, en del män skämdes och var rädda att berätta om cancern 

då de var oroliga för hur andra skulle reagera. Männen var selektiva med vem dem 

berättade om sjukdomen för, och antog en rad olika strategier. “Strategiskt 

tillkännagivande” var vanligt, där de flesta männen endast berättade om bröstcancern för de 

som behövde veta, som familjemedlemmar och nära vänner. Vanligen var flera läkarbesök 

nödvändiga innan männens symtom blev tagna på allvar. Ett antal av männen uttryckte en 

frustration och/eller ånger över att inte få tillgång till vård tidigare. 

 

Under artikelsökningen till denna litteraturöversikt reflekterade författarna över att det 

fanns artiklar som undersöker och diskuterar faktorer som uppkom efter bröstcancerkirurgi, 

vilka ledde till en försämrad livskvalitet, men inga artiklar som sammanvägde alla dessa 

faktorer för att ge en sammanställd och enhetlig bild av hur en bröstcanceropererad kvinnas 

livskvalitet ser ut. Detta är något som författarna saknar, då livskvalitet är något komplext 
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och omfattande. Det upplevs inte ge dessa kvinnor full rättvisa att få delar av sitt liv 

utplockade och sedan ihopsatta i ett nytt sammanhang. 

 

6 Resultatdiskussion 

Resultatet i föreliggande litteraturöversikt visar att tiden efter bröstcancer var emotionellt 

turbulent för kvinnorna som genomgått bröstcancerkirurgi. Resultatet visade att de kände 

sig stärkta i vetskapen att de hade besegrat cancern, samtidigt som de kunde uppleva en 

rädsla och ensamhet när de lämnade sjukvården. De behövde känna närhet och stöd från 

familj och vänner, samtidigt som de kände ett behov av att få vara ensamma för att inte alla 

känslor och tankar skulle bli för mycket att hantera. Bröstcancer är en sjukdom som omfattar 

och påverkar hela individen. Sjukdomen, men också behandlingen av den, kunde få följder 

som gör sig påminda inom alla delar av livet. Relationen till partnern och familjen förändras, 

men även relationen till sig själv och sin egen självbild rubbades. Förmågan att delta i 

fritidsaktiviteter men också vardagliga aktiviteter blev nedsatt. Allt detta sammanvägt blir 

till många förändringar i livet och av livskvalitet som individen måste ta ny ställning till. Att 

inte känna igen sig själv eller hur sitt liv ser ut kan bli väldigt påfrestande för individen och 

hennes psyke, då saker som tidigare tillhörde normaliteter plötsligt blivit något ouppnåeligt. 

 

Partnerrelationen och sexlivet blev negativt påverkat av operationen. En bidragande faktor 

till detta tror författarna kan vara en förändrad syn på kroppen som många kvinnor 

upplever efter kirurgin, något som även styrks av Emilee, Ussher, & Perz (2011). Även de 

pekar även på emotionella förändringar som kvinnan genomgår postoperativt, som rädsla 

för förlust av fertilitet, förlust av femininitet, depression och ångest, samt en känsla av att 

vara sexuellt oattraktiv. Även om den fysiska smärtan försvinner med tiden så lever den 

emotionella smärtan kvar längre då kvinnan sörjer förlusten av sitt bröst. 

 

I resultatet beskrivs hur kvinnor kunde uppleva en förändrad uppfattning av sig själva som 

kvinnor och sin kvinnlighet. Marshall & Kiemle (2005) håller med om att olika kvinnor 

lägger olika värde vid sitt bröst, och vad bröstet betyder för dem, vilket i sin tur påverkar 

hur bröstcanceroperationen påverkar deras självbild. Kvinnor som associerat sitt bröst som 

en viktig del av sin femininitet hade svårare att anpassa sig till den förändrade kroppsbilden. 
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Femininitet associerades med att må bra och att känna att man ser bra ut. De som kände att 

bröstet är en viktig del i sin sexuella relation upplevde att förlusten av bröstet hade lett till 

försämring av den sexuella relationen, särskilt hos dem som upplevde att smekning av 

bröstet var viktigt för deras upphetsning och sexuella njutning. 

 

I omvårdnadsarbetet med individer som upplever en förändrad kroppsuppfattning är 

personcentrerad vård ett viktigt verktyg. Författarna till denna litteraturöversikt anser att 

genom förståelse och kunskap i förhållandet mellan kroppen och jaget kan sjuksköterskan 

skapa förutsättningar för en personcentrerad vård. Sjuksköterskan kan via samtal känna in 

och fånga upp signaler om patientens tankar och hantering av en eventuell påverkan av 

självbild och kroppsuppfattning och en patientberättelse kan byggas upp som grundar sig i 

patientens integritet och självständighet. Långa och korta samtal kan vara av lika stor 

betydelser för patienten samt att de förekommer och återspeglas i hela vårdkedjan. Det är 

även viktigt att det reflekteras när det kan vara aktuellt med vidare kontakt med en kurator 

eller psykolog.   

 

I resultatet av denna litteraturöversikt beskrivs det även en önskan hos kvinnor att “se 

normala ut igen eller en förbättring av sin kropp”. Marshall & Kiemle (2005) håller med om 

att rekonstruktiv kirurgi kan vara ett sätt för många kvinnor att uppnå detta. De kvinnor 

som intervjuats upplevde att rekonstruktiv kirurgi efter ett bröstcancerkirurgiskt ingrepp var 

ett sätt att upprätthålla sin självbild och att framstå normala inför sin partner och för sig 

själv. Att framstå som “normal” innebar för dessa kvinnor likformiga bröst, och att brösten 

såg bekanta ut för dem själva och för deras partner. 

 

Ett problem är att allt för få kvinnor har otillräckliga fakta angående de typer av 

bröstcancerkirurgiska ingrepp som finns samt om rekonstruktiv kirurgi. Detta är ett tillfälle 

då personcentrerad vård skulle kunna appliceras för att underlätta för kvinnan. Genom det 

partnerskap som är central inom personcentrerad vård kan sjuksköterskan bidra med 

aktuell, faktisk information, och stöttning inför de val som kommer påverka kvinnan för 

resten av dennes liv (Chillakunnel Hussain Rawther et al., 2017). 
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Kvinnornas vardag förändrades även, då smärta och nedsatt rörlighet förhindrade deras 

förmåga att delta i fritidsaktiviteter i samma utsträckning som tidigare. Ett resultat som 

styrks av Syrjala (2014) som visar att bieffekter och komplikationer efter cancerbehandling 

såsom behov av emotionell nöd, fatigue, fysisk dysfunktion och nedsatt fysisk aktivitet är 

klart associerade till långvarig smärta. Syrjala (2014) beskriver vidare att ökade nivåer av 

katastroftänkande efter bröstcancerkirurgi gällande smärta samt rädsla för återkommande 

cancersjukdom var associerat med ökade smärtor, främst hos kvinnor som led av smärtor 

efter mastektomi. Smärta under lång tid var även en indikator för att utveckla depression. 

Detta misstänker vi kunna vara en del av en ond smärtcykel. Kvinnan upplever smärta efter 

en bröstcancerkirurgi. Detta i kombination med det trauma som en cancerdiagnos innebär 

gör att de känner känslor som rädsla, hopplöshet och att inte finnas tillgänglig som innan 

diagnosen. Denna nedstämdhet gör att de upplever en ökad smärtproblematik och får i sin 

tur ännu svårare att hantera smärtan, och cykeln börjar om på nytt. Howarth, Warne, och 

Haigh (2014) betonar att genom partnerskapet i personcentrerad vård kan sjukvårdspersonal 

bekräfta, stötta och gemensamt planera med vårdtagaren till att utrusta den med verktyg för 

egenmakt och på så vis återfå kontrollen över den långvariga smärtan och därmed sitt liv. 

 

7 Slutsats 

Denna litteraturöversikt ger läsaren en ökad förståelse och insikt hur bröstcancerkirurgi kan 

påverka och förändra individens liv och livskvalitet. Livskvalitet är ett komplicerat och 

mångfacetterat begrepp som innefattar många olika delar inom psykisk och fysisk hälsa och 

är en viktig del att beakta i sjuksköterskans arbete. Denna kunskap anser vi är viktig och 

relevant i mötet med de patienter som drabbats av bröstcancer för att förstå individens 

situation. I samband med personcentrerad vård ger detta patienten ett gott stöd och klara 

mål under vårdtiden samt större chanser till ett bättre eftervårdsförlopp. Vi anser att det 

behövs ytterligare forskning kring personers upplevelser av personcentrerad vård vid 

bröstcancerkirurgi. Även att framtida forskning inom bröstcancerkirurgi innefattar män med 

bröstcancer för att finna likheter och skillnader av mäns och kvinnors upplevelser. 
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rapporterade 

smärta till följd av 

bröstcancer-

behandling, 

smärtan varierade 

från mild till svår 

och uppkom 

mellan några 

dagar efter 

operation till 

några månader 

efter. 

 

Grad 2, 

medel 

Miedema B, 

Hamilton 

R, 

Tatemichi 

S, Thomas-

MacLean R, 

Towers A, 

Hack T. F, 

Tilley A, 

Kwan W. 

2008. 

Kanada 

 

Att utforska 

relationen mellan 

armmorbiditet och 

fritids- och 

hobbyaktiviteter 

hos påverkade 

kvinnor. 

Kvantitativ 547 Prospektiv 

kohort 

Efter mätningar 

upptäcktes att 

smärta och 

nedsatt rörlighet 

var signifikanta 

prediktorer för 

svårigheter i att 

delta i 

fritidsaktiviteter. 

 

 

 

Grad 2, 

medel 

Miedema, 

B., 

Hamilton, 

R., 

Tatemichi, 

S., Thomas-

MacLean, 

R., Hack, T. 

F., Quinlan, 

E., Towers, 

A., Tilley, 

A., & 

Kwan, W. 

2011. 

Kanada 

Att finna om 

svårigheter att 

delta i 

fritidsaktiviteter till 

följd av 

armmorbiditeter 

bestod. 

Kvantitativ 178 Longitudinell 

prospektiv 

Mellan 8 och 43 

månader efter 

operationen så 

minskade antalet 

rörelse-

begränsningar. 

Dock så fortsatte 

ett antal kvinnor 

rapportera 

medelsvåra 

smärtor och 

rörelsehinder. De 

två största 

faktorerna för 

svårigheter att 

delta i 

fritidsaktiviteter 

var smärta och 

rörelsehinder i 

armen. 

 

Grad 1, 

hög 

Nogueira 

Fabro, E. 

Att utvärdera 

incidensen och 
Kvantitativ 203 Prospektiv 

kohort 
8 månader efter 

kirurgiskt ingrepp 

Grad 1, 

hög 



 

 
 

A., 

Bergmann, 

A., Silvia, B. 

A., Ribeiro, 

A. C. P., 

Souza 

Abrahao, 

K., Costa 

Leite 

Ferreira, M. 

G., Almeida 

Dias, R., 

Santos 

Thuler, L. 

C. 

2012. 

Brasilien 

 

riskfaktorer av 

smärtsyndrom hos 

patienter som 

genomgår 

kirurgisk 

behandling för 

bröstcancer hos det 

Internationella 

Cancerinstitutet. 

 rapporterade 53 

procent smärt-

syndrom, 52 

procent klagade 

på hyperalgesi vid 

beröring av de 

inre ytorna av arm 

och vid axillaris. 

Olsson, M., 

Nilsson, M., 

Fugl-

Meyer, K., 

Petersson, 

L., 

Wennman-

Larsen, A., 

Kjeldgård, 

L., & 

Alexanders

on, K.  

2017. 

Sverige 

 

Att utforska 

arbetande kvinnors 

tillfredställelse 

med livet som 

helhet samt inom 

olika livs domäner 

och dess 

sammanslutningar 

med sociala och 

hälsovariabler, en 

kort tid efter 

bröstcancerkirurgi 

Kvantitativ 605 

 

 

cross-sectional En månad efter 

bröstcancerkirurgi 

var tillfredställelse 

med livet 

associerat med 

arbetsstatus, 

socialt stöd och 

hälsorelaterad 

funktion, speciellt 

kognitiv funktion. 

Grad 1, 

hög 

Rogers, L. 

Q., 

Markwell, 

S. J., 

Courneya, 

K. S., 

McAuley, 

E., & 

Verhulst, S. 

2011, USA 

Syftet var att 

beskriva 

aktivitetsmönster 

och associationer 

med utmattning 

och depressiva 

symtom bland 

bröstcancer 

överlevare i 

glesbygden 

Kvantitativ 483 cross-sectional 

 

Utmattning var 

inte associerat 

med arbete, gå ut 

och gå eller mer 

krävande 

aktiviteter. 

Fritidsaktivitet 

var det enda som 

förknippades 

med mindre 

andel depression 

Grad 2, 

medel 

  



 

 
 

Bilaga 2. Kvalitativ granskningsmall 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning     

(repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning,     

representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för Analys saknas /    

resultatet Ja Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning     

(redovisning, kodning etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet     

(citat, kod, teori etc) Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av     

egenkritik och felkällor Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överenstämmelse med resultat     

(resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
     

Total poäng (max 45 p) p p p p 

    p 

Grad I: 80%    % 

Grad II: 70%    Grad 

Grad III: 60%     

Titel     

Författare     

 

 



 

 
 

 

Bilaga 3. Kvantitativ granskningsmall 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

Metod     

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning     

(repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning,     

representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för Analys saknas /    

Resultatet Ja Nej   

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat     

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning     

(redovisning, tabeller etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys     

(beräkningar, metoder, signifikans) Saknas Mindre bra Bra  

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av     

egenkritik och felkällor Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser     

Överenstämmelse med resultat     

(resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
     

Total poäng (max 44 p) p p p p 

    p 

Grad I: 80%    % 

Grad II: 70%    Grad 

Grad III: 60%     

Titel     

Författare     


