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Sammanfattning 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. I vissa fall 

måste kvinnan ta bort delar av, hela eller båda brösten, en så kallad mastektomi. 

Förlora bröstet är både psykiskt och fysiskt svårt och livskvaliteten påverkas. Kvinnan 

kan välja att genomgå en bröstrekonstruktion. Syfte: Syftet var att belysa kvinnors 

erfarenheter i samband med bröstrekonstruktion efter mastektomi. Metod: En allmän 

litteraturstudie genomfördes med nio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats och 

sammanställdes med innehållsanalys. Resultat: För att belysa kvinnornas erfarenheter 

presenteras resultatet genom tre teman: erfarenheter att få information och stöd, 

förändrad kroppsuppfattning, förväntningar och fysisk återhämtning och slutligen 

livskvalitet och att bli hel igen. I resultatet framkom det hur viktigt det var för 

kvinnorna att få en relation till kontaktsjuksköterskan. Med denna kontakt kunde 

kvinnan känna trygghet och ta till sig information och göra sina val utan oro. Behovet 

av stödgrupp för kvinnorna under återhämtningsprocessen framkom. Kvinnors 

kroppsuppfattning förändrades. Slutsats: En bröstrekonstruktion gav kvinnor deras 

livslust tillbaka och kunde se ljust på framtiden med en hel kropp. Det är därför av 

stor vikt att sjuksköterskan förstår kvinnorna och deras erfarenheter av hur det är att 



genomgå en bröstrekonstruktion så att de kan erbjuda stöd och ge omvårdnad under 

hela processen. 
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Abstract 

Background: Breast cancer is the most common cancer that affects women. In some 

cases, woman must remove parts of or both breasts, a so-called mastectomy. Losing 

breasts is both mentally and physically difficult and quality of life is affected and may 

choose to undergo breast reconstruction. Aim: The aim was to illustrate women's 

experiences in connection with breast reconstruction after mastectomy. Method: A 

general literature study was conducted with nine scientific articles with qualitative 

approach and analyzed with content analysis. Result: To illustrate women's 

experiences, result is presented through three themes: experiences of gaining 

information and support, changing body image, expectations and physical recovery, 

and quality of life and becoming whole again. Results showed the importance to have 

a contact nurse. With this contact, she felt secure and absorbed information and made 

choices without worry. The need for a support group for women during the recovery 

process emerged, body perception changed. Conclusion: Breast reconstruction gave 

their life back and felt whole again. It is therefore of great importance that nurse´s 

understand their experiences of how it feels to undergo a breast reconstruction so that 

they can offer support and provide care throughout the process. 
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Inledning 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och 2018 insjuknade ca två 

miljoner kvinnor världen över (Burzyńska et al., 2020). I Sverige genomgår cirka 

40% av kvinnorna som diagnostiseras med bröstcancer en mastektomi och tar bort 

hela eller delar av sitt bröst. En bröstrekonstruktion kan vara ett alternativ för dessa 

kvinnor. Erfarenheten av att genomgå en bröstrekonstruktion till följd av en 

mastektomi sägs det finnas mycket knapp forskning om, trots betydelsen för den 

kliniska omvårdnaden (Malycha et al., 2008). Både mastektomi och kirurgisk 

rekonstruktion väcker många känslor hos de inblandade. Genom att öka kunskapen 

om kvinnornas erfarenheter kan sjuksköterskor och övrig vårdpersonal ge dem ett 

bättre bemötande och stöd i situationen de befinner sig i.  

Bakgrund 

Bröstcancer 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och 2018 insjuknade ca två 

miljoner kvinnor världen över (Burzynska et al., 2020). Duktal cancer är den 

vanligaste formen av bröstcancer, då utgår cancern från bröstkörtlarnas körtelrör eller 

från körtellobuli (Bergh & Emdin, 2008; Davies, 2016). Cancern kan vara lokalt 

begränsad inom körtelgången eller sprida sig till omkringliggande vävnad. Om 

cancern sprider sig till omkringliggande stödjevävnad betecknas den som invasiv och 

kan i detta stadium ge upphov till metastaser. Kända riskfaktorer för att utveckla 

bröstcancer är förekomst av bröstcancer hos “förstagradsanhöriga” såsom mor eller 

syster (Davies, 2016). Tidig menstruationsdebut, sen menopaus, sen graviditet, 

rökning, övervikt och hög alkoholkonsumtion innebär också en ökad risk för att 

utveckla bröstcancer. Bröstcancer blir vanligare efter 40 års ålder och risken ökar 

därefter med åldern. Det vanligaste symtomet är att känna en knuta vid palpation av 

bröstet (Davies, 2016). Vid misstanke av bröstcancer görs en röntgenundersökning 

med mammografi där det misstänkta fyndet ofta ses som mikroförkalkningar. 

Vävnadsprov tas via bröstpunktion för att fastställa diagnosen (Bergh & Emdin, 2008; 

Davies, 2016). Behandlingen vid bröstcancer är i första hand ett kirurgiskt ingrepp 

som innebär att delar av eller hela bröstet opereras bort, en mastektomi. Efter en 

mastektomi kan postoperativ strålbehandling ges för att minska risken för återfall. 

Strålningen görs på den sidan där tumören växte och i lymfkörtlarna om de innehöll 

cancerceller. För att bättra prognosen för kvinnan kan även cytostatika ingå i 

behandlingsplanen, cytostatika hämmar cancercellerna från att bilda ett recidiv av 

bröstcancern. Endokrinbehandling är vanligt att få för att hämma östrogenet som får 

bröstcancern att växa, vanligtvis pågår behandlingen i 5–10 år (Bergh & Emdin, 

2008; Davies, 2016). Vanliga biverkningar som rapporterats av kvinnor som 

genomgår behandling för bröstcancer är sömnlöshet, trötthet och illamående. 

Muskelsmärta, nedsatt rörelse i extremiteterna, kognitiva störningar, förändrad 

sexualitet och svullnad i armar och ben har också rapporterats. Cancersymtom kan 
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även bidra till psykiska besvär såsom depression och ångest (Bergh & Emdin, 2008; 

Davies, 2016). 

Mastektomi 

I samband med bröstcancer måste kvinnan ibland ta bort delar av, hela eller båda 

brösten, en så kallad mastektomi. Bergh & Emdin. (2008) samt Manning et al. (2015) 

beskriver att det finns olika metoder av mastektomi. Opereras endast den delen av 

bröstet bort som är angripet så kallas det för partiell mastektomi och används när 

tumörstorleken inte överstiger 3–4 cm. Denna metod kallas även för bröstbevarande 

kirurgi. Vid mer omfattande tumörväxt tas hela bröstet inklusive lymfkörtelvävnad i 

axillen bort. En axilloperation är ofta förenad med postoperativa besvär såsom värk, 

domningar, kraftnedsättning på den opererade sidan. Ibland kan besvären bli 

bestående och medföra problem som arbetsoförmåga (Bergh & Emdin, 2008; 

Manning et al, 2015).  

Känslor efter mastektomi 

Det är vanligt att kvinnor som genomgått en mastektomi upplever fantomfenomen. 

Det är när kvinnan har känsel i det bortopererade bröstet och kan ibland beskrivas 

som myrstickningar (Björkman et al., 2008). Sorg över att ha förlorat sitt bröst är 

också något som kvinnorna upplever och mastektomin kan beskrivas som både fysiskt 

och psykiskt jobbig (Björkman et al., 2008; den Heijer et al., 2012). Enligt den Heijer 

et al. (2012) så framkom det att kvinnorna kunde känna sig både oattraktiva och 

främmande i den nya kroppen samt ha en känsla av att kroppen förrått dem eftersom 

sjukdomen utvecklats utan förvarning. En mastektomi lämnar inte bara fysiska ärr 

utan det är en traumatisk upplevelse som utmanar kvinnornas identitet.  

Bröstrekonstruktion 

En bröstrekonstruktion kan göras med hjälp av ett implantat som läggs under 

bröstmuskeln (Djohan et al., 2008). Om kvinnorna väljer en hudsparade mastektomi 

så sparas bröstets hud under operationen. Bröstvårtan och vårtgården tas bort, dessa 

kan vid ett senare tillfälle rekonstrueras. Det finns även en möjlighet att använda 

vävnaden från kroppen för att rekonstruera brösten (Bergh & Emdin, 2008). Enligt 

Djohan et al. (2008) så framkom det att tidpunkten för bröstrekonstruktion var 

individuell för varje kvinna. Det finns indikationer som medför att rekonstruktionen 

behöver flyttas fram, till exempel kan kvinnan behöva genomgå en strålbehandling 

först. Om kvinnan behöver strålbehandling sätts en vävnadsutvidgare in under 

mastektomin, bröstets hud sparas på så sätt för att få ett bättre estetiskt resultat när 

bröstrekonstruktionen genomförs. En bröstrekonstruktion kan även utföras direkt som 

mastektomin görs på kvinnan. Tumörkirurgen och onkologen bedömer först om 

cancerformen är lämplig för direkt bröstrekonstruktion. Sedan utförs det om 

möjligheten finns på sjukhuset och operationsteamet har den kunskapen. Det har flera 

fördelar att utföra en direkt rekonstruktion. Kvinnans känsla av förlust av bröstet 
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minskar om omedelbar rekonstruktion utförs (Djohan et al., 2008). Det finns många 

olika skäl till att kvinnor vill göra en bröstrekonstruktion. Emotionella skäl kan vara 

att kvinnorna känner en förändrad självkänsla i sitt sociala liv, det kan också hjälpa 

kvinnorna att gå vidare efter sin bröstcancer (Djohan et al., 2008). Tidigare forskning 

visar att kvinnor som har gjort en bröstrekonstruktion ökar sitt sociala och 

emotionella välbefinnande (Wolf, 2003). 

Sjuksköterskans funktion 

Information 

Informatik är en av sjuksköterskans kärnkompetenser och betyder att sjuksköterskor 

måste visa engagemang för arbetet med att utveckla informations och 

kommunikationssystem som stödjer omvårdnadsarbetet och som har fokus i enskilda 

patienters behov och säkerhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Wolf (2003) 

skriver att sjukvården uppmuntras att erbjuda kvinnor möjlighet att göra en 

bröstrekonstruktion efter mastektomi. Däremot känner många kvinnor att valet är 

stressande, speciellt när de precis fått en cancerdiagnos och deras förmåga att bearbeta 

information och att tänka kritiskt kan påverkas negativt. 

Enligt Wolf (2003) är det viktigt för kvinnor att ha tillgång till tydlig och aktuell 

information för att förbereda dem för operation. Ett häfte med uppdaterad information 

om vad som händer före och efter en operation upplevs som något positivt. Med 

informationen kan kvinnorna komplettera och bekräfta skriftliga uppgifter samt visa 

för vänner och familj. En informationsvideo om bröstrekonstruktion är användbar 

under informationsprocessen och även under återhämtningen (Wolf, 2003). 

Stöd 

Behovet av professionellt stöd är stort, både i konvalescensen av bröstcancern samt att 

som sjuksköterska finnas där för frågor som finns inför en eventuell 

bröstrekonstruktion (Manne et al., 2016; Skrzypulec et al., 2009; Wolf 2003). 

Forskning visar att kvinnor upplever att det är positivt att få kontakt med andra som 

varit i en liknande situation och som har genomgått en bröstrekonstruktion. Genom 

dem kan de få råd, information samt prata om återhämtning och kosmetiska resultat 

(Manne et al., 2016; Skrzypulec et al., 2009; Wolf., 2003). Skrzyplec et al. (2009) och 

Drageset et al. (2015) belyser båda vilken betydelse sjuksköterskeledda stödgrupper 

för kvinnor som genomgått mastektomi har. Skrzypulec et al. (2009) skriver att 

grupperna leder till ökad acceptans och självinsikt. Stödgrupperna får kvinnorna att 

inse att de inte är ensamma om att ha bröstcancer och de kan dela med sig av sina 

erfarenheter. Det kan upplevas som terapi och ökar kvinnornas öppenhet och respekt 

för andras upplevelser. Enligt Drageset et al. (2015) är det viktigt att 

sjukvårdspersonalen ser patienterna som personer och inte som diagnoser. Kontinuitet 

i vården att träffa samma personal på sjukhuset är viktigt för en upplevelse av socialt 

stöd. När kvinnorna träffade olika läkare och sjukvårdspersonal leder det till dålig 

kommunikation, en misstro mot sjukvården och osäkerhet. Känslan av att bli tagen på 
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allvar och känna att sjuksköterskorna finns tillgängliga och har tid för dem är 

betydande i sjukdomsprocessen (Drageset et al., 2015). 

Problemformulering 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige idag och varje år 

insjuknar ca två miljoner kvinnor världen över. I vissa fall måste kvinnan ta bort hela 

bröstet, en så kallad mastektomi. Förlora ett bröst är både psykiskt och fysiskt jobbigt 

och livskvaliteten påverkas. En bröstrekonstruktion kan öka självkänslan och få 

kvinnan att känna sig hel igen. Större kunskap om kvinnors erfarenheter av att göra en 

bröstrekonstruktion hjälper sjuksköterskor att möta dessa kvinnors behov. 

Syfte 

Syftet var att belysa kvinnors erfarenheter i samband med bröstrekonstruktion efter 

mastektomi. 

Metod 

Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie med induktiv ansats. Det innebär 

att kritiskt granska och sammanställa litteratur om det valda området som ska belysas 

(Forsberg & Wengström, 2016).  

Datainsamling 

Litteraturstudien inleddes med en strukturerad informationssökning i databaserna 

PubMed (Public Medline), CINAHL (Cumulated Index to Nursing and Allied Health 

Literature) och PsycINFO (American Psychological Association) för att få fram 

artiklar och sökord till forskningsområdet (Forsberg & Wengström, 2016). Dessa 

databaser valdes ut för att få fram forskning som var inriktad på omvårdnad. Den 

inledande informationssökningen gav relevanta sökord till områden som kunde 

användas i olika kombinationer. Utifrån det valda syftet användes sökorden: Women, 

mastectomy, breast reconstruction, experience och normality (se bilaga A). Sökordet 

som fokuserades på var women för det belyser syftet och det genererade artiklar med 

kvinnors perspektiv. Sökorden mastectomy och breast reconstruction användes för att 

få just artiklar som fokuserar på de kirurgiska behandlingarna mastektomi och 

bröstrekonstruktion. Sökordet experience och normality inkluderades för att inte 

missa artiklar som beskriver erfarenheter och upplevelser hos kvinnorna. När 

sökningarna gjordes användes olika kombinationer av booleska operatorer för att hitta 

optimala resultat i sökningarna (Forsberg & Wengström, 2016). Booleska operatorer 

som provades var AND, OR och NOT. Den booleska operatoren AND kombinerades 

för att sammankoppla sökorden, detta gjorde att sökningarna blev mer specifika. 

Sökningarna gjordes med fritextsökning sökorden var Women AND mastectomy AND 

breast reconstruction AND experience (se bilaga B). För att bredda resultatet gjordes 

ytterligare en strukturerad sökning som innehöll sökorden Normality AND 
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Mastectomy AND Breast Reconstruction AND Women AND Qualitative (se bilaga 

B). Genom att använda ämnesord i sökningarna blir de mer specifika (Forsberg & 

Wengström, 2016). Sökningar med ämnesorden Life experience och breast 

reconstruction testades men valdes bort på grund av att artiklarna inte svarade på 

studiens syfte (se bilaga B).  

 

Artiklarnas titlar granskades, abstract lästes och ifall abstract var relevant för studiens 

syfte lästes artikeln i fulltext. Artiklarna granskades sedan med hjälp av Carlsson och 

Eimans (2003) bedömningsmall. Efter granskningen var det nio artiklar som svarade 

på studiens syfte, artiklarna blev bedömda att ha grad I och II, vilket innebär hög och 

medel gradig vetenskaplig kvalitet (se bilaga C). Ingen av de valda artiklarna 

bedömdes att ha grad III. Artiklarnas ursprung var från Danmark, Kanada, 

Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. För att inte missa relevanta artiklar 

gjordes det även en genomsökning med sökorden: Body image och choice dock gav 

dessa sökord inga relevanta artiklar till studiens syfte så de sökningarna är därför ej 

redovisade i tabellerna A och B.   

Inklusionskriterier var att forskningen skulle vara gjord på kvinnor som genomgått 

mastektomi efter bröstcancer och kvinnor som hade gjort en bröstrekonstruktion. Alla 

artiklarna skulle vara original, skrivna på engelska och vara publicerade mellan 2010–

2020. Exklusionskriterier var artiklar som belyste partnerns upplevelse och 

könskorrigering. 

Databearbetning 

Enligt Forsberg & Wengström (2016) görs en sammanställning med hjälp av fem steg 

för att kunna bearbeta data. I steg ett läses alla artiklarna flera gånger för att få en 

övergripande helhet av materialet, detta skedde individuellt och gemensamt. 

Individuellt färgmarkerades huvudfynd i varje artikels resultatdel. Gemensamt 

diskuterades artiklarnas huvudfynd för att inte missa relevant data för studien syfte. 

Därefter sammanställdes alla artiklar till varsin artikelöversikt (se bilaga C). I det 

andra steget plockades relevant material från artiklarna som svarar på studiens syfte. I 

det tredje steget sammanställdes materialet till sex kategorier. I steg fyra kunde 

slutligen tre huvudteman fastställas det var: erfarenheter att få information och stöd, 

förändrad kroppsuppfattning, förväntningar och fysisk återhämtning och slutligen 

livskvalitet och att bli hel igen. I det femte och slutliga steget diskuterades resultatet 

så att konsensus nåddes.  

Forskningsetiska överväganden 

Nürnbergkodexen var det första som kom år 1947, den uppkom som en reaktion på 

övergrepp som skett i forskningen under andra världskriget där människor till 

exempel blev utsatta för extrem kyla eller blev opererade utan bedövning. I koden 

betonas att deltagare inte får skadas vid experiment och vikten av informerat 
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samtycke framförs (Codex, 2020). Helsingforsdeklarationens etiska koder har fokus 

på medicinsk forskning. Den första versionen kom 1964 och har uppdaterats med 

jämna mellanrum genom åren (World Medical Association, 2018). 

Helsingforsdeklarationen innebär att all forskning måste göra en avvägning mellan 

behovet av ny forskning och deltagarnas hälsa och intressen. Den för också fram att 

forskningen bör granskas av oberoende personer som godkänner upplägget av studien 

ur ett etiskt perspektiv. Belmontrapporten (1979) tillkom i USA 1979 som ett resultat 

av en forskningsstudie som är ett av historiens mest kända projekt Tuskageeprojektet. 

Studien pågick mellan 1932 och 1972, mål var att ta reda på hur syfilis utvecklades 

om inte sjukdomen behandlas. Till studien används svarta fattiga lantbrukare, de fick 

en plågsam död på grund av projektet. Belmontrapporten innefattar tre grundläggande 

etiska principer och skiljer sig därför från andra forskningsetiska koder. Principerna är 

respekt för personen, göra-gott-principen och rättviseprincipen, dessa skall forskaren 

beakta när etiska problem uppstår i forskningsprojekt. Lagen (SFS 2003:460) riktar 

sig till etikprövning som avseende människor den innefattar all typ av forskning. 

Forskningen ska garantera mänskliga rättigheter och rätten till samtycke. Människan 

ska vara viktigare än vetenskapen och samhällets behov (SFS 2003:460). 

Forskningsetisk är något som skall beaktas när en allmän litteraturstudie görs. Det är 

viktigt att välja studier där en etisk kommitté har granskat forskningens riktning, urval 

och mål. Presentera resultatet i studierna och inte utesluta något som inte svarar på 

studiens syfte är oetiskt (Forsberg & Wengström, 2016). I denna litteraturstudie hade 

alla nio artiklar granskats av en etisk kommitté. 

Resultat 

Erfarenheter att få information och stöd 

Enligt Carr et al. (2019a) uppgav kvinnorna att det var viktigt att ha en tillgänglig 

sjuksköterska för att kunna ställa frågor om deras återhämtningsprocess, vilket bidrog 

till trygghet och lugn. De kvinnor som upplevde att de var dåligt informerade om 

återhämtningsprocessen kände ett missnöje med resultatet till skillnad mot de som var 

välinformerade. Kvinnorna önskade att de fått mer information om hur de skulle ta 

hand om sig själva efter operationen och hur de skulle sköta förbanden (Carr et al., 

2019a). Många av kvinnorna hade erfarenhet av bristande information om hela 

processen (Fallbjörk et al., 2012; Murray et al., 2015). Murray et al. (2015) 

uppmärksammar att kvinnorna var tvungna att söka information på internet och de 

hade önskat mer information vid sin kontakt med hälso- och sjukvården i samband 

med sina besök. Vissa kvinnor kände sig förvirrade och överväldigade på grund av 

mängden information att smälta och den begränsade tiden som fanns för att göra sina 

val om vilken bröstrekonstruktion de skulle välja. Låta någon annan ta besluten åt 

dem kunde minska stressen av att göra ett felaktigt beslut. Men vid andra tillfällen 

uttryckte deltagarna en önskan om mer kontroll och information i beslutsfattandet 

(Murray et al., 2015). En kvinna upplevde att hon behandlades illa då 

bröstrekonstruktionen utfördes på ett sätt som hon inte informerats om innan 

operationen (Fallbjörk et al., 2012). Enligt Murray et al. (2015) uppgav de kvinnor 
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som inte kände sig delaktiga i beslutsfattandet att det fick en negativ inverkan på 

deras välbefinnande. De kvinnor som hade en vän, släkting eller kollega som själva 

hade gått igenom en bröstrekonstruktion tyckte att det var den bästa 

informationskällan de kunde få.  

Medverkan i stödgrupper tillsammans med kvinnor som varit med om samma sak 

hjälpte till i återhämtningsprocessen. Tillsammans kunde de dela erfarenheter och 

idéer (Murray et al., 2015). Carr et al. (2019a) skriver att stödgrupperna värderades 

högt, där kunde de stötta varandra och få en känsla av att de inte var ensamma i 

situationen. Kvinnornas ångest minskade och de kunde fortsätta sina liv genom stödet 

de fick av andra kvinnor i gruppen (Carr et al., 2019a). De kvinnor som inte hade fått 

kontakt med andra kvinnor kände en avsaknad och hade önskat att få möjligheten att 

delta i en stödgrupp (Fallbjörk et al., 2012). Matthews et al. (2018) belyser att familj 

och nära vänner var viktiga i återhämtningen efter en rekonstruktion, att de skulle 

finnas som känslomässigt stöd, att lyssna och att bara finnas där. Däremot blev 

kvinnor irriterade om deras nära anhöriga försökte relatera till deras erfarenheter 

(Matthews et al., 2018). I de fall som kvinnorna inte upplevde känslomässigt stöd av 

sina nära anhöriga så kände de sig både övergivna och isolerade. En kvinna som inte 

hade någon nära relation till sin familj uttryckte att hon inte var i något starkt behov 

av stöd. Hon hade hemsjukvård när hon behövde det, hon kände inte heller något 

behov av att träffa stödgrupper. En annan kvinna utan känslomässigt stöd accepterade 

sin situation och valde bara att acceptera läget (Carr et al., 2019a). Några andra 

kvinnor beskrev att stödet de fick från familjen var ovärderligt (Murray et al., 2015). 

Kvinnorna kände att stödet från partnern var mycket viktigt på resan att acceptera de 

nya brösten. En kvinna avvisades av sin partner, som sa att han inte visste om han 

kunde älska henne på samma sätt. Andra ansåg att processen stärkte deras relation till 

partnern och att det viktigaste för partnern var att kvinnan var frisk (Carr et al., 

2019a). 

Murray et al. (2015) belyser att det var viktigt att träffa samma sjuksköterska fram till 

bröstrekonstruktionen, dels för att skapa kontinuitet samt att få chansen att bygga en 

relation. Vissa av kvinnorna berättade att de fått byta kontaktsjuksköterska flera 

gånger vilket ledde till att någon relation inte kunde byggas och kvinnorna kände sig 

inte bekväma att berätta om sina känslor. Andra kvinnor berättade att 

kontaktsjuksköterskan var så upptagen och stressad att det inte kändes bekvämt att be 

om hjälp. Kvinnorna som kände begränsat stöd av kontaktsjuksköterskan var inte lika 

nöjda med sina bröstrekonstruktioner som de som kände att de hade fått tillräckligt 

professionellt stöd (Murray et al., 2015). Enligt Carr et al. (2019a) var tillgången till 

information en viktig del av stödet. 

Förändrad kroppsuppfattning, förväntningar och fysisk återhämtning 

Kvinnorna såg sina nya bröst som en befrielse och kände att det var lättare att hitta 

kläder som satt snyggt. Många kände sig också bekväma med att bära en baddräkt 
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igen (Fallbjörk et al., 2012; Kolbye Simmelsgaard et al., 2017). En kvinna ville inte 

visa sig i badkläder för att hon tyckte att det nya bröstet var så olikt sitt gamla bröst 

(Spector et al., 2011). Majoriteten av kvinnorna gillade hur deras nya bröst kändes 

och såg ut, även om symmetrin i många fall inte var perfekt. Flera kvinnor beskrev 

det som att återuppbyggnaden hjälpte dem att känna sig hela igen (Spector et al., 

2011). De flesta kvinnor såg det nya bröstet som en naturlig del av kroppen. Efter att 

de korrigerat sina ärr samt fått bröstvårtan rekonstruerad ökade acceptansen och de 

kunde känna glädje över att ha gjort rekonstruktionen. Kvinnor som valde att 

rekonstruera bröstvårtan såg detta som ett sista kapitel på sin resa för att få ett nytt 

bröst (Kolbye Simmelsgaard et al., 2017; McKean et al., 2013; Spector et al., 2011). 

Denford et al. (2011) berättar att vissa kvinnor fick motivation till att göra sin 

bröstrekonstruktion för att de ville se normala ut inför sina partners medan andra 

kvinnor gjorde bröstrekonstruktion för att dölja bröstcancern från andra. Samtidigt 

som många kvinnor upplevde bröstrekonstruktionen positiv så fanns det andra som 

inte kände sig lika bekväma med sina nya bröst (Denford et al., 2011). Livet med 

asymmetriska bröst var en mycket jobbig känsla för vissa medan andra inte tänkte så 

mycket på det. Kvinnorna som tyckte att det var jobbigt bar alltid stora blusar med 

mycket mönster för att försöka dölja det (Kolbye Simmelsgaard et al., 2017). Det 

första året beskrevs som kritiskt då kvinnorna kände en slags motbjudande känsla mot 

det nya bröstet (Fallbjörk et al., 2012; Schmidt et al., 2017). De kvinnor som haft 

komplikationer till följd av bröstrekonstruktionen hade fler negativa kommentarer om 

sin självkänsla och självbild. En kvinna tyckte att det nya bröstet kändes som en död 

mans hand, att hon kunde röra det men att det inte kändes (Fallbjörk et al., 2012; 

Spector et al., 2011). Matthews et al. (2018) identifierade att de kvinnor som kände 

sig bedrövade över hur deras bröst såg ut direkt efter sina bröstrekonstruktioner fick 

emotionella problem.  

Fallbjörk et al. (2012), Matthews et al. (2018) samt Murray et al. (2015) berättar att 

alla kvinnor tittade på bilder av rekonstruerade bröst innan de själv gjorde sin 

operation, antingen som sjukhuset visat eller genom egna kontakter. Vissa ansåg att 

deras resultat blivit bättre än på bilderna de sett vid beslutsfattandet, medan andra 

tyckte tvärtom. Denford et al. (2011) nämner att en kvinna hade höga förväntningar 

på sin bröstrekonstruktion och trodde att brösten skulle se ut som de gjorde innan. 

Hon tyckte inte det såg normalt ut men hon var ändå nöjd med resultatet. En annan 

kvinna gjorde även en bröstvårtsrekonstruktion men hon tyckte ändå inte att det 

gjorde så att resultatet blev mer naturligt (Denford et al., 2011). Matthews et al. 

(2018) skriver att kvinnor upplevde en besvikelse angående utseendet på brösten 

vilket gjorde att deras förväntningar inte blev uppnådda. Detta var relaterat till 

ärrbildning som krävde ytterligare operationer. Dock accepterade kvinnorna senare 

sina ärr och såg det som en del av bröstrekonstruktionen och sin sjukdomsresa. 

Kvinnor som rekonstruerade bröstvårtorna kirurgiskt hade förväntningar att det skulle 

ge ett mer naturligt resultat än det gjorde. Vissa av kvinnorna övervägde därför att 
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göra en permanent tatuering av bröstvårtan för att bli mer tillfreds med bröstens 

utseende (Matthews et al., 2018). 

De kvinnor som var nöjda med sin bröstrekonstruktion utvecklade en ny normalitet 

som var relaterad till deras nya kroppsuppfattning. Bröstrekonstruktionen gav 

kvinnorna en positiv inverkan och de kunde övervinna rollen som cancerpatient och 

istället skapa en ny identitet som canceröverlevare (Denford et al., 2011; Matthews et 

al.,2018). McKean et al. (2013) belyser att de kvinnor som det var avgörande för att 

de skulle välja bröstrekonstruktion var de som kände oro för att mista sitt normala 

utseende. En kvinna beskrev att det skulle vara psykologiskt jobbigt att vakna upp 

efter operationen och inte ha några bröst, därför valde hon direkt rekonstruktion för 

att inte förlora sig själv. Kvinnorna beskrev även att när de förlorade sina bröst 

förstod de vilken stark koppling deras bröst hade till deras kvinnlighet och att 

mastektomin äventyrade deras identitet. Rekonstruktiv kirurgi gav kvinnorna 

möjlighet att känna sig hela igen. En kvinna tyckte det var svårt att förklara men 

beskrev det som att någonting fattades när hon tittade ner på kroppen innan 

rekonstruktionen men att hon sedan efter operationen kunde känna sig hel igen. 

McKean et al. (2013) identifierade också att det var viktigt för kvinnorna att kunna 

besöka stranden och bära samma baddräkt som innan bröstcancern. Kvinnor som var 

tvungna till försenad rekonstruktion kände en begränsning till sina val av kläder, efter 

operationen upplevde de en frihetskänsla och kunde använda de kläder de ville igen 

(McKean et al., 2013). Vissa kvinnor kände att de behövde dölja sin 

bröstrekonstruktion i sociala situationer för de inte vill uppfattas som ytliga och 

kroppsfixerade. Alla kvinnor menade att de var tvungna att försöka hitta rätt kläder så 

att det inte skulle vara uppenbart att de gjort en bröstrekonstruktion (Matthews et al., 

2018). 

Kvinnorna ansåg att brösten var en erogen zon och att de var viktiga för att kvinnorna 

skulle känna sig hela under ett samlag (Schmidt et al., 2017). Enligt Matthews et al. 

(2018) beskrev majoriteten av kvinnorna att deras sexuella tillfällen hade minskat 

efter bröstrekonstruktionen. De beskrev problem med smärta vid samlag och att 

brösten var mindre känsliga. Kvinnorna hade fått endokrinbehandling som fick dem 

att komma in i klimakteriet, detta gjorde att de kände sig mindre attraktiva. Men det 

fanns också kvinnor som rapporterade att deras sexuella attraktionskraft var normal 

eller till och med blivit bättre (Matthews et al., 2018). Kolbye Simmelsgaard et al. 

(2017) och Spector et al. (2011) skriver att en påfrestande del av processen var 

relationen till kvinnornas partners. Det var inte bara kvinnorna som skulle gå igenom 

processen utan det var även deras partners. De beskrev att den fysiska relationen till 

partnern hade kommit till skada efter rekonstruktionen. Spector et al. (2011) berättar 

att en kvinna beskrev att bröstrekonstruktionen fört dem närmre varandra medan 

andra fick kämpa med intimiteten. En kvinna som inte var i någon relation var orolig 

för hur det skulle bli när hon träffade en partner, att han inte skulle tycka att hon var 

attraktiv (Spector et al., 2011).  
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Det vanligaste problemet under den inledande fasen av återhämtning från kirurgi var 

trötthet, domningar, svullnad och smärta. Vissa kvinnor tyckte att de hade en 

obehagskänsla efter operationen medan andra hade så kraftig smärta att de hade svårt 

att klara de första dagarna efter operationen (Matthews et al., 2018; Spector et al., 

2011). Den fysiska återhämtningen beskrevs som en pågående process som pågick i 

flera månader upp till ett år. För vissa förlängdes återhämtningen på grund av att 

bröstrekonstruktionen misslyckades, det blev antingen en kapselbildning runt 

implantatet eller en infektion. Då fick de ibland ta bort det gamla implantatet och 

lägga in ett nytt. För de som valde att rekonstruera bröstvårtan eller göra en tatuering 

blev läkningsprocessen också fördröjd (Spector et al., 2011). Enligt både Fallbjörk et 

al. (2012) och Murray et al. (2015) var samtliga kvinnor oförberedda på den långa 

återhämtningen och de svåra smärtorna som operationen medförde. Några av 

kvinnorna hade valt bort att göra bröstrekonstruktionen om de visste hur lång 

återhämtningsprocessen skulle bli men att de samtidigt kände sig nöjda med resultatet 

och utseendet på brösten. Fallbjörk et al. (2012) nämner att ingen av kvinnorna var 

beredda på att det skulle bli så mycket ärr, speciellt inte de kvinnorna vars hud togs 

från buken. 

Livskvalitet och att bli hel igen 

Bröstrekonstruktionen hjälpte kvinnorna att gå vidare i livet både praktiskt genom att 

slippa bära protes men också mentalt. Många kvinnor kände att de kunde avsluta sin 

behandling, känna sig som överlevare och blicka framåt. Kvinnorna upplevde att 

bröstrekonstruktionen kunde hjälpa dem att lättare hantera sina känslor, att de kunde 

se att cancern bara var ett temporärt tillstånd i livet (McKean et al., 2013). Några 

kvinnor uttryckte att rekonstruktionen även hjälpte dem att besegra cancern (Denford 

et al., 2011; Spector et al., 2011). Rekonstruktion av brösten gjorde att kvinnorna inte 

tänkte på sin bröstcancer varje dag. De kände att de kunde gå vidare, hade ett rikare 

liv och kände sig mer hemma i sina kroppar (Fallbjörk et al., 2012; Matthews et al., 

2018). McKean et al. (2013) belyser att kvinnorna upplevde att de förlorat en del av 

sin identitet i samband med mastektomin, vilket i sin tur gjorde att de även förlorade 

sin livslust. Efter bröstrekonstruktionen upplevde de att de fick livslusten tillbaka och 

kunde se drömmar och förhoppningar som de tidigare haft. En kvinna beskrev att hon 

kände sig generad när hon inte kunde genomföra dagliga aktiviteter utan att protesen 

föll ur Bh:n och att hennes bröstrekonstruktion gav henne livet tillbaka (McKean et 

al., 2013). Kvinnorna tänkte mindre på sina erfarenheter av cancern och var inte lika 

oroliga för återfall efter bröstrekonstruktionen. De kände sig friskare både psykiskt 

och fysiskt och kunde gå vidare med sina liv med positivitet (Spector et al., 2011).  

Murray et al. (2015) skriver att återhämtningen från operationen hade gett kvinnorna 

en ny livslust och att de slutat oroa sig för småsaker som de gjort tidigare. Det fick 

dem att värdesätta andra saker i livet och göra det bästa av varje dag som de hade 

framför sig. En av kvinnorna köpte en husbil för att resa runt i landet med familjen, 

något hon inte hade gjort tidigare för att hon var orolig för de finansiella 
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konsekvenserna (Murray et al., 2015). Vissa kvinnor som hade en pågående 

anställning kände att det var viktigt att de kunde vara diskreta med sin ohälsa och 

bröstrekonstruktion, för att de inte ville att kollegorna skulle ändra uppfattning om 

dem eller bli chockade över deras sjukdom (McKean et al., 2013). En kvinna 

påverkades negativt på grund av att operationen ledde till en långtidssjukskrivning 

och det bidrog till svåra ekonomiska påfrestningar (Fallbjörk et al., 2012). Matthews 

et al. (2018) belyser att de kvinnor som valde eller blev tvungna att göra en försenad 

rekonstruktion upplevde det mycket besvärande att bära en protes, de beskrev det som 

att det var obekvämt och opraktiskt. Det gav kvinnorna oro som resulterade i 

försämrad livskvalitet och längre tid att bli hela igen. Det fanns också kvinnor som 

såg positivt på sina ärr efter operationen. De såg ärren som ett tecken på överlevnad 

(Matthews et al., 2018). Några sa att det hade varit en lång och tuff resa men att de 

ändå såg det som en positiv upplevelse (Fallbjörk et al., 2012). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors erfarenheter av 

bröstrekonstruktion efter en mastektomi. 

Metoden som valdes för att besvara syftet var en allmän litteraturöversikt, då det 

enligt Forsberg & Wengström (2016) är en lämplig metod för att skapa en översyn av 

den befintliga kunskapen inom ett specifikt område. 

Enligt Forsberg & Wengström (2016) innebär en kvalitativ ansats att studera 

personers upplevda erfarenheter kring en händelse och eftersom syftet var att beskriva 

kvinnors erfarenheter i samband med bröstrekonstruktion valdes en kvalitativ ansats 

till litteraturstudien. Därmed valdes artiklar med kvalitativ ansats ut till resultatet.  

Henricson (2017) skriver att en litteraturstudie stärks när sökningarna är gjorda i 

databaser som innefattar omvårdnadsforskning. Därför gjordes sökningarna i 

databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO som publicerar omvårdnadsforskning. 

Alla artiklarna som ingår i resultatet har först enskilt granskats därefter jämfördes 

resultatet, granskningen gjordes enligt bedömningsmallen (Carlsson och Eiman, 

2003). Efter granskningen bedömdes resultatartiklarna till grad I och II vilket 

motsvarar hög och medelgrad av vetenskaplig kvalitet. Studiens pålitlighet ökar då en 

systematisk litteratursökning har genomförts med samma sökord i samtliga databaser. 

Både fritextsökning och ämnesord har kombinerats i de olika sökningarna. De olika 

kombinationerna har genomförts för att hitta relevanta artiklar. Den booleska 

operatorn AND användes att smala av urvalet (Forsberg & Wengström, 2016). 

Trunkering valdes bort för att det resulterade i ett stort antal träffar i sökningarna. Det 

kan anses som en svaghet för studien för att risken finns att relevanta artiklar missats 

som svarar på studiens syfte. Vid sökningarna i samtliga databaser identifierades 

dubbletter, detta antogs att valda sökord var väl avgränsade och rätt kombinerade. 

Sökningarna som inte gav någon resultatartikel valdes att redovisa i (bilaga B) på 

grund av att de gav dubbletter i sökningarna då detta ökar studiens trovärdighet 
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(Henricson, 2017). För att få fram aktuell forskning söktes artiklar som var skrivna 

mellan år 2010 och 2020. Genom att tydligt beskriva inklusions och 

exklusionskriterier så ökar studiens kvalitet (Henricson, 2017). Artiklarna som valdes 

ut var publicerade i antingen Kanada, USA eller i europeiska länder. Länderna valdes 

ut för att de ansågs kunna relateras till hälso- och sjukvården i Sverige. Upplevelserna 

kring bröstrekonstruktionen skiljer sig nödvändigtvis inte åt beroende på var studien 

är gjord, däremot är kvinnors valmöjligheter inte alltid samma i alla länder vilket 

möjligtvis kan påverka deras psykiska välbefinnande. Begränsningen kan även ses 

som en svaghet för det inte blir ett globalt perspektiv.  

Dataanalysen genomfördes både individuellt och gemensamt vilket stärker studiens 

trovärdighet (Henricsson, 2017). Trots försök till objektivitet finns alltid en 

förförståelse som påverkas av tidigare erfarenheter och upplevelser. Reflektera över 

sin egen förförståelse är viktigt för att den ska påverka studien så lite som 

möjligt. Kontinuerligt har tankar diskuterats gemensamt vilket stärker studiens 

trovärdighet. Vid ett flertal tillfällen har utomstående personer läst studien och 

granskat innehållet vilket ökar studiens trovärdighet och pålitlighet (Henricsson, 

2017). 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att belysa kvinnors erfarenheter i samband med 

bröstrekonstruktion efter mastektomi. Studiens resultat ledde fram till tre olika teman 

som beskriver kvinnornas upplevelser: Erfarenheter att få information och stöd, 

förändrad kroppsuppfattning, förväntningar och fysisk återhämtning och livskvalitet 

och att bli hel igen. De viktigaste delarna ur varje tema valdes att diskuteras i 

resultatdiskussionen. 

Erfarenheter att få information och stöd 

Relationen med sjuksköterskan och annan vårdpersonal har stor betydelse för om 

kvinnor ska känna sig bekväma och kunna prata om känslorna som dyker upp i 

samband med beslutet om bröstrekonstruktion. Brist på kontinuitet där kvinnan träffar 

olika personer i mötet med sjukvården kan leda till att de upplever ett bristande 

förtroende både mot vårdpersonalen men också mot den vård de får (Drageset et al., 

2015). Enligt resultatet var det viktigt att träffa samma sjuksköterska under hela 

processen, dels för att skapa kontinuitet samt att bygga en relation för att kunna tala 

om sina känslor (Murray et al., 2015). Möjligheten att bli tilldelad en 

kontaktsjuksköterska som kunde finnas tillgänglig för att svara på frågor under hela 

processen upplevdes positivt och värderades högt (Murray et al., 2015). 

Med kontaktsjuksköterskan kunde kvinnorna känna trygghet, ta till sig informationen 

på bästa sätt och göra sina val utan att känna oro (Carr et al., 2019b). De kvinnor som 

inte hade en nära kontakt med sin kontaktsjuksköterska kände sig oinformerade, mer 

oroade för komplikationer och var mindre nöjda med resultatet efter operationen (Carr 

et al., 2019b). Koinberg et al., (2002) skriver att behovet av information bör ses som 



 

 13 

en pågående process som ökar tillfredsställelsen hos patienten, där kunskap och 

förståelse kan hjälpa patienterna att övervinna sina känslor av osäkerhet. För att hjälpa 

patienterna att hantera sin sjukdom bör sjuksköterskan därför ge kvinnorna möjlighet 

att ställa frågor och vara beredda på att tillhandahålla korrekt information.  

Även fast förutsättningarna med kontaktsjuksköterska och tillgång till information ges 

så kan det vara svårt att ta in allt som sägs eftersom kvinnorna befinner sig i en svår 

kris. De har precis fått en cancerdiagnos och deras förmåga att ta in och bearbeta 

information påverkas ofta negativt. Det är därför viktigt att sjuksköterskan försäkrar 

sig om att kvinnan förstått och tagit in all information som överlämnats. Ett häfte med 

uppdaterad information om vad som händer före och efter en operation upplevs som 

något positivt (Wolf, 2003). Med informationen kan kvinnorna komplettera och 

bekräfta skriftliga uppgifter samt visa det för vänner och familj. En informationsvideo 

om bröstrekonstruktion skulle också vara användbar både under 

informationsprocessen och återhämtningen (Wolf, 2003). 

Informatik är en av sjuksköterskans kärnkompetenser och betyder att sjuksköterskor 

måste visa engagemang för arbetet med att utveckla informations och 

kommunikationssystem som stödjer omvårdnadsarbetet och som har fokus i enskilda 

patienters behov och säkerhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

Resultatet visade att vissa kvinnor kände sig överväldigade på grund av mängden 

information att smälta och den begränsade tiden som fanns för att göra sina val 

(Murray et al., 2015). Låta någon annan ta besluten åt dem kunde minska stressen av 

att göra ett felaktigt beslut. Men vid andra tillfällen uttryckte deltagarna en önskan om 

mer kontroll och information i beslutsfattandet (Murray et al., 2015). Soon et al. 2019 

skriver att osäkerhet, brist på information om återuppbyggnad alternativ i 

kombination med för lite tid för att fatta beslut även är de främsta skälen till att vissa 

kvinnor väljer att inte genomgå bröstrekonstruktion efter mastektomi.  

I resultatet framkom det att stödet som kvinnorna fick från speciella stödgrupper 

värderades högt (Carr et al., 2019a). I stödgrupperna träffades kvinnor som var olika 

långt gångna i bröstrekonstruktionsprocessen för att ge råd och utbyta erfarenheter. 

Tillsammans kunde de stötta varandra och få en känsla av att de inte var ensamma i 

situationen vilket ledde till att deras ångest minskade. Detta bekräftas av Pinheiro et 

al. (2008) där kvinnor berättade att vara deltagare i en stödgrupp inte bara var ett 

emotionellt stöd utan även ett socialt stöd. I grupperna kunde kvinnorna känna sig 

inkluderade, känna gemenskap oberoende av i vilken fas de var i livet, vissa bar 

protes andra hade genomgått en rekonstruktion men trots det så var de lika. Genom att 

de delade sina erfarenheter med andra kvinnor minskade lidande och den sociala 

isoleringen. Kvinnor som nyligen fått en bröstcancerdiagnos bör så snabbt som 

möjligt komma i kontakt med andra som varit i samma situation och det är 

sjuksköterskans uppgift att förmedla kontakten.   
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Förändrad kroppsuppfattning, förväntningar och fysisk återhämtning 

Förlusten av en kroppsdel är både fysiskt och psykiskt jobbigt. Brösten är dessutom 

förknippade med kvinnlighet och sexualitet vilket ofta gör det extra tufft för kvinnor 

som tvingas genomgå en mastektomi. I samhället finns normer, normen säger att en 

kvinna ska ha två bröst. Synen av att det fattas ett bröst gör kvinnorna påminda om 

sjukdomen och gör det svårt att gå vidare. Enligt den Heijer et al. (2012) kan 

kvinnorna känna sig både oattraktiva och främmande i den nya kroppen samt ha en 

känsla av att kroppen förrått dem eftersom sjukdomen utvecklats utan förvarning. En 

mastektomi lämnar inte bara fysiska ärr utan det är en traumatisk upplevelse som 

utmanar kvinnornas identitet. Resultatet visade att kvinnorna förstod vilken stark 

koppling deras bröst hade till deras kvinnlighet och att mastektomin äventyrade deras 

identitet (McKean et al., 2013). Bröstrekonstruktionen hjälpte kvinnorna att känna sig 

hela och normala igen och de flesta såg det nya bröstet som en naturlig del av kroppen 

(Kolbye Simmelsgaard et al., 2017; McKean et al., 2013; Spector et al., 2011). Detta 

styrks av Soon et al. (2019) som uppger att kvinnornas huvudsakliga orsak till att de 

valde att göra en bröstrekonstruktion var att de hade ett behov av att känna sig så 

normala som möjligt. Resultatet visade även att vissa kvinnor fick motivation till att 

göra sin bröstrekonstruktion för att de ville se normala ut inför sina partners medan 

andra kvinnor gjorde bröstrekonstruktion för att dölja bröstcancern från andra 

(Denford et al., 2011). Normer styr många kvinnor och får dem att sträva efter att 

passa in. Se sig själv som utanför normen och inte kunna passa in kan leda till ett 

utanförskap och ohälsa för kvinnan.  

Livskvalitet och att bli hel igen 

Det framkommer i resultatet att det är viktigt att kvinnor blir erbjudna en 

bröstrekonstruktion efter sin mastektomi, för att de skall få känna livskvalitet igen och 

för att få sin identitet tillbaka. Resultatet visade att bröstrekonstruktionen gjorde så att 

kvinnorna fick livslusten tillbaka och de kunde känna sig hela igen (Fallbjörk et al., 

2012; Matthews et al., 2018). Det framkom även att de kvinnor som var nöjda med 

sin bröstrekonstruktion utvecklade en ny normalitet som var relaterad till deras nya 

kroppsuppfattning. Bröstrekonstruktionen gav kvinnorna positiva effekter och de 

kunde övervinna rollen som cancerpatient och kunde skapa en ny identitet som 

canceröverlevare (Matthews et al., 2018; Denford et al., 2011). Mastektomin beskrevs 

enligt den Heijer et. al (2012) som en traumatisk upplevelse som inte bara lämnade 

fysiska ärr utan även satte kvinnans identitet ur balans. Det var en av anledningarna 

till att kvinnorna valde att genomgå en bröstrekonstruktion. Detta beskriver även 

Björkman et al. (2008) i sin artikel, att kvinnorna upplevde sorg och kris att förlora 

sitt bröst. Resultatet visade att kvinnor upplevde ökad livskvalitet genom att de slapp 

bära en protes och kunde göra vardagliga sysslor utan att oroa sig att protesen skulle 

falla ur Bh:n (Denford et al., 2011; Spector et al., 2011; McKean et al., 2013). De 

upplevde att bröstrekonstruktionen var det som kunde avsluta 

bröstcancerbehandlingen, de kände sig som en överlevare och kunde se en framtid 

och slutade oroa sig för småsaker i livet. Men vissa hade ändå rädslan kvar att kanske 
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få ett recidiv av sin bröstcancer (McKean et al., 2013). I en tidigare studie av Nissen 

et al. (2002) berättade kvinnorna om hur bröstrekonstruktionen påverkade deras 

livskvalitet. Bröstrekonstruktionen gjorde så att den största känslomässiga ångesten 

av återfall minskade, men ångesten fanns alltid kvar i någon grad. Enligt Avino et al. 

(2020) var bröstrekonstruktionen ett viktigt och avgörande steg för att öka kvinnors 

livskvalitet efter att de gjort mastektomi efter bröstcancer. Tidpunkten för 

rekonstruktionen ska diskuteras i ett gemensamt team där kvinnan, plastikkirurgen, 

onkologen och sjuksköterskan är närvarande för att kunna samverka till en 

personcentrerad vård (Avino et al., 2020). Det är viktigt som sjuksköterska att förstå 

alla delar som en kvinna genomgår när hon drabbas av bröstcancer och väljer en 

bröstrekonstruktion efter mastektomin. Detta gör att kvinnan kan känna sig trygg och 

blir sedd i sin situation.  

Konklusion och implikation 

Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors erfarenheter i samband med 

bröstrekonstruktion efter mastektomi. Det framkom att kvinnor som drabbas av 

bröstcancer upplever en traumatisk kris, då är stödgrupper med andra kvinnor som är i 

samma eller har varit i samma situation av stor betydelse. Ett cancerbesked gör att 

många kvinnor får emotionella och fysiska reaktioner, vilket gör att de inte kan ta till 

sig information som sjuksköterskan överlämnar om en bröstrekonstruktion. Innan 

bröstrekonstruktionen kan de känna att deras identitet och kvinnligheten kommer gå 

förlorad efter mastektomin. Familj- och ekonomiska situationen kan förändras. De 

kan känna en rädsla att deras partner ska lämna relationen. Många kvinnor väljer att 

genomgå en bröstrekonstruktion efter mastektomi då de har en stark önskan om att 

känna sig hela och normala igen. Kroppsuppfattningen och att känna sig hel har en 

stor inverkan på kvinnans livskvalitet.  

Litteraturstudien avser att ge sjuksköterskor och annan vårdpersonal ökad förståelse 

för kvinnors erfarenheter i samband med bröstrekonstruktion efter mastektomi. Mer 

kunskap i ämnet hjälper sjuksköterskor att möta dessa kvinnors behov av stöd, 

information och vägledning under processen. Eftersom kvinnorna inte verkar ha full 

insikt i de psykiska och fysiska förändringarna som bröstrekonstruktionen medför 

måste sjuksköterskan bli bättre på att ge information om detta innan operationen 

utförs. Fysiska upplevelser kräver en god omvårdnad, kvinnorna behöver hjälp att 

acceptera förändringen och hantera problem som uppkommer i samband med 

rekonstruktionen. För de kvinnor som har svårt att återhämta sig psykiskt efter 

rekonstruktionen bör psykologhjälp erbjudas.  

Denna litteraturstudie skulle kunna vara en grund till att informera vårdverksamheter 

om hur viktigt det är att sjuksköterskan försäkrar sig om att kvinnan förstått och tagit 

in all information som överlämnats, då det är vanligt att kvinnor som fått en 

bröstcancerdiagnos kan ha svårt att ta till sig informationen.  
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Cinahl Pubmed PsycINFO 

Kvinnor Women [Fritext] Women [Fritext] Women [Fritext] 

Mastektomi Mastectomy [Fritext] Mastectomy [Fritext] Mastectomy [Fritext] 

Bröstrekonstruktion 
Breast reconstruction 

[Fritext] 

Breast reconstruction 

[Fritext] 

Breast reconstruction 

[Fritext] 

Upplevelser Experiences [Fritext] Experiences [Fritext] Experiences [Fritext] 

Kvalitativ Qualitative [Fritext] Qualitative [Fritext] Qualitative [Fritext] 

Normalitet Normality [Fritext] Normality [Fritext] Normality [Fritext] 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

* Redogör för dubbletter från en tidigare sökning.

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

20-02-17 Cinahl 

Women AND mastectomy AND 

breast reconstruction AND 

experience 

Limit: 2010–2020 53 53 7 7 

20-02-17 PubMed 

Women AND mastectomy AND 

breast reconstruction AND 

experience 

Limit: 2010–2020 202 89 (7*) 1 1 

20-02-17 PsycINFO 

Women AND mastectomy AND 

breast reconstruction AND 

experience 

Limit: 2010–2020 28 28 (5*) 0 0 

20-02-28 Cinahl 

(MM "Breast Reconstruction") 

AND (MM "Life Experiences") 

Limit: 2010–2020 2 2 0 0 

20-03-05 Cinahl 

Normality AND mastectomy AND 

breast reconstruction AND women 

and qualitative 

Limit: 2010–2020 3 3 (1*) 1 1 

20-03-05 PubMed 

Normality AND mastectomy AND 

breast reconstruction AND women 

AND qualitative 

Limit: 2010–2020 38 27 (4*) 0 0 

20-03-05 PsycINFO 

Normality AND mastectomy AND 

breast reconstruction AND women 

AND qualitative 

Limit: 2010–2020 1 1 0 0 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

 

Referens Carr, T. L., Groot, G., Cochran, D., Vancoughnett, M., & Holtslander, L. (2019). Exploring 

Women's Support Needs After Breast Reconstruction Surgery: A Qualitative Study. Cancer 

nursing, 42(2), E1–E9. https://doi.org/10.1097/NCC.0000000000000600 

Land  

Databas 

Kanada 

PubMed 

Syfte Studiens syfte var att identifiera kvinnor behov av stöd efter en bröstrekonstruktion. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats 

Tematisk analys med induktiv metod 

Urval Urvalet identifierades genom en bröstvårdenhet. Potentiella kvinnor fick information genom en 

broschyr. De kvinnorna som visade intresse av att delta i studien fick ett samtyckesformulär som 

beskrev deras rättigheter till frivilligt, anonymt deltagande. Detta resulterade i 24 kvinnor. 

Kvinnorna skulle vara engelsktalande och vara klara med återhämtningsprocess efter sin 

bröstrekonstruktion. Kvinnorna fick inte vara under någon bröstcancerbehandling. Urvalet av 

kvinnor var blandat sett till ålder, civilstånd och tid efter sin bröstrekonstruktion. 

Datainsamling Data samlades in mellan våren och sommaren 2016 genom semistrukturerade intervjuer. Ett 

frågeformulär användes vid intervjuerna för att kunna göra direkta jämförelse mellan kvinnorna. 

Intervjuerna varade mellan 45–90 minuter. Kvinnorna intervjuer transkriberades ordagrant. 

Dataanalys Analysen gjordes genom en temaanalys där båda forskarna läste intervjuerna och hittade de första 

mönstren av teman gällande kvinnornas stödupplevelser. Sedan byggdes teman vidare och kunde 

förfinas. 

Bortfall Två kvinnor som avböjde sitt deltagande och en kvinna som avslöjade att hon var under 

cancerbehandling vid en intervju och fick på så vis inte delta i studien. 

Slutsats Resultatet gav fyra olika upplevelser av stöd hos kvinnorna vilka var ”tillgång till information", 

"hjälp med dagliga uppgifter", "emotionell förbindelse" och "att bli förstådd”. Tillgång till 

information beskrev kvinnornas upplevelser kring att de kunde ställa frågor om deras oro över 

återhämtningsprocess detta gav kvinnorna känsla av lugn och sinnesfrid. Dock fanns även de 

kvinnor som kände sig oinformerade om återhämtningsprocessen, det ledde till att de inte visste 

hur de skulle hantera den fysiska verkligheten efter operationen. Temat hjälp med dagliga 

uppgifter uppmärksammar kvinnors nöd de känner över att vara fysiskt hjälplös efter operationen. 

Emotionell förbindelse definierar kvinnornas upplevelser att vara sina familjemedlemmar och 

vänner nära. Med de sociala stödkvinnorna kände blev de inte isolerade och de kunde bättre 

hantera återhämtningen. Bli förstådd beskriver kvinnornas upplevelser av att vara en del av en 

stödgrupp. Kunna berätta sina historier och lyssna på andra gav kvinnorna stöd som ingen annan 

kunde ge. Det fanns även de kvinnor som rapporterade att de inte fått stöd alls för att deras 

närstående var i chock, någon hade ingen närstående och valde istället att bara hantera situationen 

som hon var i. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår 91%, grad I av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson, S. och Eiman, M. (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

 

Referens Denford S, Harcourt D, Rubin L, & Pusic A. (2011). Understanding normality: a qualitative 

analysis of breast cancer patients concepts of normality after mastectomy and reconstructive 

surgery. Psycho-Oncology, 20(5), 553–558. https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.1002/pon.1762 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Studiens syfte var att utforska begrepp normalitet hos bröstcancerpatienter som hade eller skulle 

genomgå rekonstruktiv kirurgi efter mastektomi. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats 

Tematisk analys 

Urval 35 kvinnor rekryterades genom en enhet för cancervård, kvinnorna hade genomgått eller skulle 

genomgå bröstrekonstruktiv operation. Urvalet var blandat sett till ålder, etnicitet, tid relaterat till 

sin bröstrekonstruktion och daglig aktivitet. 

Datainsamling Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer som en utbildad kvalitativ intervjuare 

genomförde. Intervjuerna följde ett schema med frågor och vara cirka 40 minuter. Frågorna var 

formulerade runt ämnet som till exempel upplevelser av bröstrekonstruktion och vilka 

förväntningar kvinnan hade gällande operationen. Samtalen gjordes en och en. Alla intervjuer 

spelades in med ljud och transkriberades ordagrant. 

Dataanalys Data analyserades med en sexstegs tematisk analysprocess för att kunna beskriva kvinnornas 

perspektiv, i detta fall vad normalitet är för kvinnorna. Alla intervjuer lästes av forskarna och 

första teman identifierades.  Sedan diskuterades teman med en annan forskare. Teman och koder 

kunde sammanfogas det fortsatte till det blev konsensus. 

Bortfall Diskuteras ej. 

Slutsats Resultatet blev fyra teman som beskrev kvinnornas syn på normalitet. Huvudtemana var: se 

normalt ut (utseende), kunna utföra vardagliga aktiviteter (beteende), anpassning till en ny normal 

(rekonstruera normalitet) och inte vara sjuk (hälsa). Det första temat var om utseende, kvinnorna 

hade många olika syner på vad normalitet innebär. Några försökte hitta den operation som gav det 

mest naturliga resultatet, dessa kvinnor ville se likadana ut som de gjorde innan operationen. 

Kvinnor i detta tema vill se normala ut för att gömma att de haft bröstcancer. Det andra temat 

definierade beteende hos kvinnorna. Många ville kunna göra precis som de gjort innan i sina liv, 

därför var operation nödvändigt. Det fanns även kvinnor som sa att de var redo att kompromissa 

angående sina aktiviteter i livet. Det tredje temat var rekonstruerad normal som belyser hur svårt 

det var att genom gå en mastektomi som tagit bort en del av kvinnans kropp. Kvinnorna kände att 

den enda vägen tillbaka till livet var att rekonstruera brösten. Genom att få nya bröst kände 

kvinnorna sig feminina igen och kunde lättare hantera sitt nya jag. Det fjärde temat belyser hälsa 

hos kvinnorna att inte se sjuk ut. Genom att få sina bröst rekonstruerade kunde kvinnorna se 

bröstcancern som ett temporärt tillstånd. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår 89 %, grad I av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson, S. och Eiman, M. (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

 

 

Referens Fallbjörk, U., Frejeus, E., & Rasmussen, B. H. (2012). A preliminary study into women's 

experiences of undergoing reconstructive surgery after breast cancer. European journal of 

oncology nursing: the official journal of European Oncology Nursing Society, 16(3), 220–226. 

https://doi.org/10.1016/j.ejon.2011.05.005  

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser av att genomgå bröstrekonstruktion 

operation efter mastektomi efter bröstcancer. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats 

Kombinerad tematisk och narrativ analys 

Urval 149 kvinnor hittades genom Regionalcentrat för onkologi, Umeå. Ett frågeformulär skickades 

2007 ut för en annan studie. 126 kvinnor svarade på formuläret och av de som svarat var det 31 

som gjort en bröstrekonstruktion. Det valdes sedan att göra ett strategiskt urval baserat på ålder, 

utbildningsnivå, civilstånd. Detta urval gav 16 kvinnor 2008. Därefter gjordes en telefoninbjudan 

och 15 kvinnor samtycke till att delta i studien, en avstod. Av dessa 15 kvinnor av hade sex 

genomgått en bröstrekonstruktion och nio hade inte, studien fokuserar på de sex kvinnorna som 

hade erfarenhet av att genomgå en bröstrekonstruktion. 

Datainsamling Data samlades in genom intervjuer som varade mellan 30–80 min, som utfördes av en kvinnlig 

forskare. Alla samtal spelades in med ljud och sedan transkriberades, sedan validerades 

transkriptionen med ljudinspelningen för att säkerställa att den var korrekt gjord. Efter varje 

intervju skrev den kvinnliga forskaren en reflektion av intervjun och en sammanfattning av 

kvinnans upplevelse. 

Dataanalys Analysen genomfördes med en tematisk narrativ design. Varje intervju lästes flera gånger för att 

identifiera uttryck som var av betydelse för kvinnans upplevelse, därefter fick uttrycken koder. 

Forskarna antecknade under genomläsningen, dessa anteckningar användes också för att 

komplettera transkriptionen. För att stärka pålitligheten i analysen tog forskarna ut relevant text 

som sedan diskuterades tillsammans med de andra forskarna tills konsensus uppnåddes. 

Bortfall Nio kvinnor som inte hade erfarenhet av att genomgå en bröstrekonstruktion. 

Slutsats I studien framgår det att kvinnor är i stor utsträckning inte medvetna om hur 

återhämtningsprocessen kommer påverka deras liv fysiskt och emotionellt. Denna studie har ett 

fåtal kvinnor men den visar tydligt att det behövs mer framtida forskning för att belysa och kunna 

förbättra återhämtningen som kvinnor behöver efter att ha genomgått en mastektomi efter sin 

bröstcancer. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår 89 %, grad I av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson, S. och Eiman, M. (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Kolbye Simmelsgaard, S., & Konradsen, H. (2017). At leve med et nyt bryst -- en undersøgelse af 

kvinders liv efter kræft. Nordic Nursing Research / Nordisk Sygeplejeforskning, 7(3), 250–261. 

https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.18261/ISSN.1892-2686-2017-03-07 

Land  

Databas 

Danmark 

Cinahl 

Syfte Studiens syfte var att beskriva hur kvinnor upplever det att leva med en bröstrekonstruktion. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats 

Tematisk analys, induktiv 

Urval Kvinnorna identifierades i en databas genom att använda diagnoskoder. 108 kvinnor hittades i 

databasen varav 10 kvinnor slumpmässigt valdes ut och fick ett personligt brev med information 

om studien. Av dessa var det sex kvinnor mellan 41–54 år som ville delta i studien. Kvinnor som 

hade en annan kronisk eller allvarlig sjukdom uteslöts. Kvinnorna fick lämna ett informerat 

samtycke innan datainsamlingen började. 

Datainsamling Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer som genomfördes i kvinnornas egna hem i 

början av 2015. Ett schema med frågor användes under intervjusamtalet, till en början var det 

enkla frågor vilket sedan övergick till svårare men forskarna var noga med att inte utsätta 

kvinnorna frågor som kunde vara sårbara för de. Intervjuerna transkriberades efter samtalen. 

Dataanalys Analysen gjordes i sex olika steg. Varje intervju lästes igenom flera gånger, därefter kodades 

uppgifterna. Sedan kunde kategorier och teman byggas ihop till en tematisk karta. I det sista steget 

kunde en sammanställning med de slutliga teman visas upp. 

Bortfall Fyra kvinnor som inte ville delta i intervjuerna. 

Slutsats Resultatet gav tre olika teman som var estetiska förändring, kroppslig medvetenhet och 

förhållande till omgivningen. I det första temat som beskriver kvinnornas upplevelser och 

förväntningar och hur verkligheten blev efter sin bröstrekonstruktion. Detta tema var starkt 

kopplat till vad kvinnan hade för personliga uppfattningar av sitt eget fysiska utseende, många 

hade stora förväntningar och blev därför missnöjda när resultatet inte blev som de hoppats på. Det 

andra temat som framkom var kroppslig medvetenhet som beskrevs som fysiska upplevelser av 

sina rekonstruerade bröst, flertalet kvinnor kände någon form av ambivalens dels det att överlevt 

en allvarlig cancersjukdom och att vara missnöjd med utseendet på sina nya bröst. Det kändes som 

en separationsprocess för att bli ett med sin nya del av kroppen som kändes annorlunda. Det sista 

temat var förhållande till omgivningen som belyser hur kvinnorna upplever att vara i det offentliga 

rummet. En kvinna berättade att hon inte kunde gå till badhuset för hon kände sig sårbar och blyg. 

I relation till familjelivet berättade en kvinna att hennes partner inte visste om han kunde älska 

henne igen på samma sätt och det tog hårt på kvinnan, medan en annan kvinna berättade att 

hennes relation till sin partner hade blivit starkare för han var likgiltig till bröstrekonstruktionen 

det viktigaste för partnern var att kvinnan skulle vara frisk. Kvinnans upplevelser kunde 

identifieras genom studien och vikten av att få nya bröst kunde relateras till kvinnlighet och inte se 

sårbar ut. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår 79%, grad II av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson, S. och Eiman, M. (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

 

 

Referens Matthews, H., Turner, A., Williamson, I., & Clyne, W. (2018). “It”s a silver lining’: A template 

analysis of satisfaction and quality of life following post‐mastectomy breast reconstruction. British 

Journal of Health Psychology, 23(2), 455–475. https://doi.org/10.1111/bjhp.12299 

Land  

Databas 

Storbritannien 

PubMed 

Syfte Studiens syfte var att undersöka kvinnor belåtenhet och livskvalitet efter bröstrekonstruktion och 

mastektomi. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats  

Tematisk analys 

Urval Representanter från en cancerorganisation skickade ut post och e-post för att identifiera 

intresserade kvinnor. Detta ledde till att 25 kvinnor valde att delta i studien. Kvinnorna skulle vara 

18 år och engelsktalande. Kvinnor som var under aktiv behandling eller hade palliativ vård 

uteslöts. Urvalet var blandat sett till ålder, typ at rekonstruktion, tid sedan operationen och 

civilstånd. 64% hade valt att göra en direkt rekonstruktion och 26% hade gjort en försenad 

rekonstruktion. 

Datainsamling Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer via telefon. Intervjuerna spelades in digitalt 

mellan november 2016 och maj 2017. Intervjuerna varade i 30–80 minuter och genomfördes av en 

erfaren kvalitativ forskare som varit med i hela processen från rekrytering. Under de första tre 

intervjuerna testades ett schema med frågor för att sedan utvärdera om frågor skulle ändras eller 

formuleras om för att få den informationen om forskningsområdet. Alla samtal transkriberades ord 

för ord. 

Dataanalys Analysen gjordes genom en tematisk analys för att hitta teman och koder. Denna analys valdes för 

den är systematisk och det går att identifiera kärnteman med underkategorier. Alla intervjuer lästes 

flera gånger av fyra forskare som identifierade koder och teman. Sedan kunde de sammanfoga 

koder med varandra, vissa togs bort och några omformulerades. Analysen slutade när att forskarna 

ansåg att alla teman var mättade. 

Bortfall Diskuteras ej. 

Slutsats Resultatet blev tre nivåer av teman där huvudteman blev livskvalité, brösttillfredsställelse och 

utfall av välbefinnande. Livskvalitet temat beskriver kvinnors känslomässiga, fysiska, sexuella 

och sociala upplevelser av sin bröstrekonstruktion. Vara i en kris och sörjande process. Det andra 

temat beskriver kvinnornas upplevelse av utseendes förändringen som blev efter operationen om 

de var nöjda eller besvikna på utseendet. Det tredje temat beskriver hur kvinnornas liv genom hela 

processen påverkas av att få sina bröst rekonstruerade. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår 87,5%, grad II av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson, S. och Eiman, M. (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

 

 

 

Referens McKean, L. N., Newman, E. F., & Adair, P. (2013). Feeling like me again: a grounded theory of 

the role of breast reconstruction surgery in self-image. European journal of cancer care, 22(4), 

493–502. https://doi.org/10.1111/ecc.12055 

Land  

Databas 

Storbritannien 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att utveckla en teoretisk förståelse för vilken roll bröstrekonstruktion har 

för kvinnors syn på sig själva. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats 

Grounded theory 

Urval Deltagarna identifierades i en stödgrupp på en vårdtjänst för bröstcancervård. Av deltagarna var 

tio kvinnor intresserade av att delta i studien, de fick ett informations och samtyckesformulär att 

fylla i och skicka tillbaka. Kvinnorna som svarade på formuläret blev uppringda av en av 

forskarna för att boka en tid för att hålla intervjun. 

Datainsamling Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer som en av forskaren håll i. Samtalen varade 

i 5 min-1 timme och genomfördes i deltagarnas hem eller i ett samtalsrum på sjukhuset. 

Datainsamlingen pågick i 8 veckor. Intervjuerna spelades in digitalt och gjordes om till en röstfil 

som sedan transkriberades ord för ord. 

Dataanalys Analysen gjordes i två steg. I det första steget läste första forskaren det som transkriberades i 

intervjuerna och sedan lästes det om. Detta gjorde att olika koder kom fram. Genom skriftliga 

sammanfattningar och koder kunde forskaren fördjupa sig i deltagarnas berättelse. Analysen av 

koderna kunde sedan olika teorier bildas. När kärnkoderna hade identifierats kunde kategorisera 

och de skriftliga sammanfattningarna sorteras till teorierna som fanns i förhållandet mellan 

bröstrekonstruktion och självbild. 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats Genom studien framkom det flera kategorier som beskriver vilken viktig roll en 

bröstrekonstruktion har för kvinnor som genomgått mastektomi. Huvudkategorin beskrev hur 

operationen hjälper kvinnorna att få ett normalt liv och kunna känna sig säkra att utföra dagliga 

aktiviteter och inte behöva tänka på någon protes. Subkategorier identifierades som att kunna gå 

vidare och inte ha en avbild av en sjuk människa. Resultatet gav en teori om hur viktigt 

bröstrekonstruktion är för kvinnors upplevelser. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår 85 %, grad I av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson, S. och Eiman, M. (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

Referens Murray, C. D., Turner, A., Rehan, C., & Kovacs, T. (2015). Satisfaction following immediate 

breast reconstruction: Experiences in the early post-operative stage. British Journal of Health 

Psychology, 20(3), 579–593. https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/bjhp.12112 

Land  

Databas 

Storbritannien  

Cinahl 

Syfte Studiens syfte var att uppnå en förståelse för kvinnors upplevelser av omedelbar 

bröstrekonstruktion efter mastektomi, för att identifiera de faktorer som påverkar kvinnorna. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats 

Fenomenologisk design 

Urval Nio kvinnor rekryterades genom en enhet för bröstvård. Deltagarna hade opererat sina bröst för 3–

9 månader när studien gjordes. Kvinnorna hade gjort en direkt rekonstruktion och fick inga 

tilläggsbehandling. Urvalet var blandat till ålder, typ av rekonstruktion, tid efter operationen och 

relationsstatus. 

Datainsamling Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer som varade i 35 min- 1 timme och 24 min. 

Intervjuerna gjordes på antingen på bröstvårdenheten eller i kvinnornas hem, de spelades in med 

ljus och transkriberades ord för ord. 

Dataanalys Dataanalysen gjordes med en tematisk analys för att hitta erfarenheter, betydelser och för att 

kunna beskriva kvinnornas verklighet. Varje intervju lästes för att identifiera teman som kunde 

beskriva kvinnors upplevelser. En sammanfattning och nya tolkningar spelades in till varje 

intervju. Allt som ansågs vara av betydelse för forskningsämnet noterades för att sedan kunna 

lättare hitta koder och teman. För att öka trovärdigheten och för att säkerställa 

forskningsprocessens kvalitet granskades den även av en medförfattare.  

Bortfall Diskuteras ej. 

Slutsats Resultatet blev fyra teman: Söker och tar emot information som belyser möjligheten till all 

informationen för att kunna göra ett val vilken rekonstruktion kvinnorna ska välja. Kvinnorna fick 

information på bröstvårdenheten, dock litade fler kvinnor på kirurgens information för de ansåg de 

kunde mer om ämnet. Kvinnorna kände en lättnad när beslutet togs av någon annan, de blev 

mindre stressade och oron att de valde fel beslut blev mindre. Hantera resultatet av 

återuppbyggnad handlar om att känna sig normal, attraktiv och kvinnlig. I beslutsfattandet visades 

kvinnorna hur rekonstruerade bröst ser ut så att de skulle förstå vad det innebär. Temat var delat i 

två till de som var nöjda med resultatet och de som var missnöjda. Några beskrev att brösten såg 

bättre ut nu efter operationen medan andra sa att sina bröst inte alls var lika de bilderna som 

visades under beslutsfattandet. Detta tema beskriver den emotionella och fysiska återhämtningen 

efter operationen, vilket många kvinnor inte var förberedda på. De kände sig inte alls informerade 

hur svårt det kunde vara. Behovet av pågående stöd, alla kvinnor kände att behovet av stöd var 

viktigt i återhämtningsprocessen. De erbjöds dock inte stöd utan de fick oftast söka detta själva. 

Några beskrev att sjuksköterskorna var upptagna dessa tenderar till att vara missnöjda med sin 

operation. Familjens stöd var viktigt för deltagarna. Kvinnorna beskrev även hur viktigt det var att 

få stöd av andra som hade genomgått samma som de själva hade genomgått. Ett nytt liv efter 

operationen beskrev majoriteten av kvinnorna att det kändes som de fått ett nytt liv och känna sig 

normal igen. Slutsatsen blev att med dessa fyra teman som kunde rama in många av faktorerna 

som påverkade kvinnornas upplevelser med en direkt bröstrekonstruktion. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår 75%, grad II av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson, S. och Eiman, M. (2003).  



BILAGA C  

 

Artikel 8 

Referens Schmidt, J., Wetzel, C., Lange, K., Heine, N., Ortmann, O., Schmidt, J. L., Wetzel, C. M., & 

Lange, K. W. (2017). Patients’ experience of breast reconstruction after mastectomy and its 

influence on postoperative satisfaction. Archives of Gynecology & Obstetrics, 296(4), 827–834. 

https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.1007/s00404-017-4495-5 

Land  

Databas 

Tyskland 

Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersökte den individuellt upplevda betydelsen av bröstet som gjort 

eller inte gjort en bröstrekonstruktion. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Fenomenologisk analys 

Urval Tio patienter utan bröstrekonstruktion och tio patienter med omedelbar bröstrekonstruktion efter 

mastektomi deltog i studien. 

Datainsamling Kvalitativa intervjuer undersökte patienternas åsikter om bröstets betydelse och deras erfarenhet 

efter operationen. Datainsamlingen utfördes från juli till november 2012. 

Dataanalys Statistiska analyser utfördes med IBM SPSS Statististic 19 för Windows. På grund av få deltagare 

så jämfördes grupperna med hjälp av Mann-Whitney U- testet och jämförelser före och efter 

operation beräknades med Wilcoxon-signerat-rank-testet. Korrelationer utfördes med Spearmans 

rangkorrelationskoefficient rs. Intervjuerna analyserades med tolkande fenomenologisk analys. 

Bortfall Diskuteras inte. 

Slutsats Resultatet visade att det kvinnliga bröstet fyller en mängd interaktiva och psykiska funktioner och 

bidrar till kvinnlig identitet. Bröstens individuella betydelse bör beaktas i 

läkare/patientkommunikation för de som vill genomgå en rekonstruktion. Detta kan hjälpa till att 

korrigera orealistiska förväntningar på rekonstruktion och att identifiera kvinnor som tycker att 

bröstet är mycket viktigt, som verkar vara en riskgrupp för minskad tillfredsställelse efter 

operationen. Studien identifierar en kritisk period under det första året efter bröstrekonstruktion 

där kvinnor har svårigheter att integrera det rekonstruerade bröstet i kroppsbilden. Kvinnor bör 

vara beredda på att det kan ta lite tid tills det rekonstruerade bröstet känns som sitt eget. Om det 

misstänks att kvinnan kan ha orealistiska förväntningar och på så vis tillhöra en riskgrupp bör hon 

erbjudas samtalsstöd. Men då läkarnas uppskattning inte alltid blir korrekt är det viktigt att 

använda screeninginstrument för att identifiera patienter som är i behov av samtalsstöd. Framtida 

studier bör innefatta fler deltagare och utvärderingar är nödvändiga. Särskilt den kritiska perioden 

under det första postoperativa året, tills det rekonstruerade bröstet är integrerat i kroppsbilden. Det 

skulle vara intressant vilka faktorer som förutsäger problem med att integrera det rekonstruerade 

bröstet i kroppsbilden och hur denna process kan stödjas. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår 87%, grad I av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson, S. och Eiman, M. (2003). 



 

 

Artikel 9 

 

Referens Spector, D. J., Mayer, D. K., Knafl, K., & Pusic, A. (2011). Women’s Recovery Experiences After 

Breast Cancer Reconstruction Surgery. Journal of Psychosocial Oncology, 29(6), 664–676. 

https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.1080/07347332.2011.615384 

Land  

Databas 

Kanada 

Cinahl 

Syfte Syftet med denna studie var att undersöka de fysiska och emotionella upplevelser som kvinnor har 

av återhämtningsprocess efter bröstrekonstruktion. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats 

Tematisk analys 

Urval 120 kvinnor identifierades genom ett studie om sin återhämtningsprocess efter bröstkirurgi. 

Kvinnorna fick ett samtyckes och intressebrev som de skulle svara på, 48 kvinnor valde att delta. 

Av de 48 deltagarna var det 21 kvinnor som hade gjort en direkt eller en försenad rekonstruktion. 

Studien fokuserar på de 21 kvinnorna. 

Datainsamling Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer som spelades in och sedan transkriberades 

ord för ord av en professionell transkription tjänst. 

Dataanalys Data analyserades med en kvalitativ temaanalys som innebär att identifiera och rapportera teman. 

Genom denna analys kunde flera kärnteman identifieras som kunde besvara syftet. Den tematiska 

analysen validerades av en forskare som hade erfarenhet av kvalitativ tematisk analys. 

Bortfall Diskuteras ej. 

Slutsats Resultatet gav tre dominerande teman som beskrev kvinnornas upplevelser av 

återhämtningsprocessen efter en bröstrekonstruktion. Det första temat beskrevs som “återgå till det 

normala”. Kvinnorna talade att den bestod av två faser, återhämta sig efter operationen och sedan 

kunna återgå till sina vardagliga sysslor. Det andra temat var “mitt bröst / min kropp”. Detta tema 

var delat till positiva och negativa erfarenheter av operationen. De kvinnor som hade positiv 

upplevelse beskriv det som att känna sig hel igen. Sedan var de kvinnorna som fått komplikationer 

av sin bröstrekonstruktion, de kände svårigheter att känna brösten som en del av sin kropp. Dock 

var majoriteten av kvinnorna positiva till sina nya bröst. Det sista temat var emotionell inställning 

som innebar att kvinnornas upplevelse av att vara onormal utan ett eller båda sina bröst minskade. 

Detta tema speglar även att bröstcancerbeskedet kunde hanteras lättare av kvinnorna, de kände 

aldrig av förlusten av ett eller båda sina bröst. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår 87 %, grad I av vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson, S. och Eiman, M. (2003). 
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