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SAMMANFATTNING 

 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och påverkar både det fysiska och 

psykiska välbefinnandet. Kirurgi är en vanlig behandling för att avlägsna tumören i bröstet. 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva livskvaliteten och den psykosociala hälsan hos 

kvinnor från olika kulturer som genomgått en bröstcancerkirurgi med eller utan en 

rekonstruktion. Metoden som användes var litteraturstudie där 15 artiklar från databasen 

PubMed inkluderades. Resultatet fann att kvinnor som väljer att genomgå rekonstruktion har 

sämre självkänsla och kroppsbild före operationen än kvinnor som avstår från rekonstruktion. 

Kvinnorna har också valt operationen för att öka livskvaliteten. Att belysa är att 

rekonstruktionen ökade kvinnornas psykosociala hälsa och livskvalitet. Kvinnor som inte 

valde rekonstruktion hade en sämre tillfredsställelse med sina bröst och upplevde asymmetri. 

Många kvinnor valde att göra en fördröjd rekonstruktion av den anledningen. Det fanns en 

skillnad på kvinnor från Östasien där majoriteten valde att inte genomgå en rekonstruktion. 

De ansåg att överlevnaden var viktigare än utseendet och kirurgens åsikt påverkade valet. Det 

fanns ingen skillnad mellan resterande världsdelar beträffande valet att genomgå 

rekonstruktion, hur deras livskvalitet och psykosociala hälsa var efter operation. Slutsats är 

att rekonstruktionen ökade kvinnornas psykosociala hälsa och livskvalitet. Kvinnor som inte 

valde rekonstruktion hade en sämre tillfredsställelse med sina bröst och upplevde asymmetri. 

Det är viktigt att kunna förstå skillnader och likheter hos kvinnor från olika kulturer, däremot 

måste vården individualiseras och se varje patient för sig.  

 

Nyckelord: Bröstcancerkirurgi, rekonstruktion, psykosocialt, livskvalitet, kultur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

Breast cancer is the most common cancer among women worldwide and it affects both the 

physical and the mental health. The most common treatment is surgery to remove the tumor 

from the breasts. The aim of the study was to determine the quality of life and psychosocial 

health of women from different culture that have undergone breast reconstructive surgery. 

The method used was a literary survey where a total of fifteen articles were used. The 

database used was PubMed. The result showed that a majority of women with low self 

esteem choose reconstructive surgery to enhance their quality of life and increase their self 

esteem and psychosocial health. Women who did not choose to undergo reconstruction 

surgery had a lower satisfaction with the appearance of their breasts and experienced 

asymmetry. Many women chose to do a delayed reconstruction for that reason. There was a 

difference of opinion for the women from East Asia where the majority chose not to undergo 

reconstruction surgery. They found that survival was more important than appearance of their 

breasts. The surgeon's opinion also affected their choices. The choice to undergo 

reconstruction was not different in the remaining countries. There was no difference in quality 

of life and psychosocial health after surgery in the remaining countries. The conclusion is 

that women who choose to undergo reconstruction had a better self esteem and psychosocial 

health after surgery. Women who did not choose to undergo reconstructive surgery had a 

lower satisfaction with the appearance of their breasts and experienced asymmetry. It is 

important to understand the similarities and differences between different cultures, but also 

individualize the care we give to each person.  

 

Keywords: Breast cancer surgery, reconstruction, psychosocial health, quality of life, culture 
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INLEDNING 

 

För att förtydliga återkommande begrepp beskrivs inledningsvis ordens definition. 

Livskvalitet definieras utifrån vilket värde individen själv sätter på sin tillvaro, är den bra eller 

är den dålig. Livskvalitet är att trivas med sin tillvaro (Carlsson & Hamrin, 2002). Psykosocial 

hälsa beskriver hur individens psykiska välbefinnandet är. Trots god livskvalitet och avsaknad 

från sjukdom kan individen känna ohälsa (World health organization, 2013). Kultur kommer 

enligt denna litteraturstudie att definieras utifrån olika världsdelar (Bentling, 2009; 

Rytterström et. al 2009).  

 

BAKGRUND 

 

Bröstcancer 

Varje år drabbas ca 7000 kvinnor i Sverige av bröstcancer, vilket också är den vanligaste 

cancerformen hos kvinnor. Patienter som överlever sjukdomen har ökat markant, men trots 

detta dör var fjärde kvinna som drabbats av cancer. Det som ökar risken att drabbas av 

bröstcancer är ärftliga faktorer, hormonella faktorer, livsstil och joniserande strålning. Att få 

diagnosen cancer kan påverka hälsan psykiskt, dels på grund utav en osäkerhet kring hur 

allvarlig tumören är och dels på grund av att utseendet och kvinnligheten drabbas. 

Bröstcancer uppstår när en mikroskopisk förändring i bröstet, men det kan ta flera år innan 

kvinnan faktiskt känner en knöl i sitt bröst. Cancercellen kan uppkomma både i bröstet och 

enda upp till lymfkörtlarna i armhålan, upp till nyckelbenet och vid bröstbenet (Myklebust & 

Hallbjörg, 2011). Spridning sker via lymfan, främst till armhålan. Spridningen kan även 

fortsätta centralt och till de stora venerna och på så vis spridas vidare i kroppen. Bröstcancer 

delas in i olika stadier, beroende på hur stor tumören är, till vilka regionala lymfkörtlar 

tumören har spridit sig och fjärrmetastaser (Järhult & Offenbartl, 2011).  

 

Behandling  

Idag är kirurgi den vanligaste behandlingsformen vid bröstcancer. Enbart kirurgi kan utföras 

eller kombineras med cytostatika och/eller strålbehandling. Under det operativa ingreppet tas 

hela tumören bort men även bröstkörtelvävnad i anslutning till tumören för att minska 

återfall/nytt insjuknande eller spridning, även kallat bröstbevarande behandling. Vid 

bröstbevarande behandling är kravet att tumören inte får vara större än 4 cm. Denna 
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behandling kräver även strålbehandling efter operationen för att minska lokal återfall/nytt 

insjuknande. I annat fall tas hela bröstkörteln bort, även kallat mastektomi (Myklebust & 

Hallbjörg, 2011).  

 

Det kan ta lång tid mellan diagnostik, operation och behandling och många patienter upplever 

en svår psykisk stress under dessa veckor. Patienten kan känna svår ångest över hur hon ska 

berätta för sin familj och närstående, därför är det viktigt att vårdpersonalen tillsammans med 

patienten samtalar om tankar och funderingar kring vad som ska hända. Vårdpersonalen bör 

samtidigt erbjuda patienten kontakt med kurator, psykolog eller präst (Socialstyrelsen, 2007). 

Socialstyrelsen (2007) tydliggör hur viktigt delaktighet i beslutsfattandet är för patienter med 

bröstcancer. Det ger en möjlighet att skapa realistiska förväntningar samtidigt som det ger 

patienten kontroll över sin situation.  

 

Rekonstruktion 

Idag erbjuds möjligheten att genomgå rekonstruktion av bröstet/brösten i samband en 

bröstcancerkirurgi för patienter som opererat bort hela bröstet. En rekonstruktiv kirurgi 

innebär att kirurgen försöker återställa och reparera utseendet samt funktionen efter bland 

annat en cancersjukdom (Akademikliniken, 2013). Det är viktigt att se varje individs behov 

och förstå att alla har olika önskan med sin rekonstruktion och bör remitteras till rätt 

plastikkirurgi. Det finns möjlighet att göra en rekonstruktion i samband med avlägsnandet av 

tumören, eller en fördröjd rekonstruktion. Det finns olika skäl till en fördröjd rekonstruktion. 

Det är till exempelvis inte lämpligt att göra en direkt rekonstruktion om patienten behöver 

strålbehandling efter operationen (Järhult & Offenbartl, 2011). Strålbehandlingen kan påverka 

bindväv, muskel och hud och detta kan i sin tur påverka operationen samt ge en sämre 

sårläkning. Patienten kan behöva återhämta sig från sin cancerbehandling först och det kan ta 

upp emot tre år. I annat fall kan patienten ångra sitt beslut av att inte göra en rekonstruktion 

och väljer att göra det några år efter cancerbehandlingen. Det blir allt vanligare med en direkt 

rekonstruktion, vilket har sina fördelar då patienten endast behöver återhämta sig från en 

operation (Myklebust & Hallbjörg, 2011). 

 

Många kvinnor väljer att göra en rekonstruktion av bröst efter bröstcancerkirurgi. Detta för att 

förbättra den psykiska och psykosociala livskvaliteten. Kvinnor upplever mindre oro, känner 

sig psykisk friskare och kan gå vidare med sina liv mer självsäkra. En rekonstruktion av 
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bröstet beskrivs som en gåva och en god känslomässig återhämtning efter en cancerdiagnos 

(Spector, Mayer, Knafl & Pusic, 2011). Ditsch et. al. (2012) undersökte effekten av olika 

typer av rekonstruktioner av bröst efter bröstcancerkirurgi. Studien behandlade både den 

funktionella och psykologiska anpassningen efter en sådan operation. Resultatet visade att 

80% av de kvinnor som deltog i studien var nöjda med det kosmetiska resultatet. Fallbjörk, 

Rasmussen, Karlsson och Salander (2012) studerade kvinnors kroppsuppfattning efter en 

utförd bröstcancerkirurgi. Resulatet visade att kvinnors syn på sin kropp inte hade förändrats 

under åren de studerat. Det skilde inte något mellan kvinnor som genomgått en rekonstruktion 

från dem som inte genomgått en rekonstruktion. 

 

Problemformulering 

Många kvinnor som diagnostiseras med bröstcancer blir deprimerade och drabbas av svår 

ångest. Att förlora en del av bröstet är inte bara att förlora sin kvinnlighet, utan också en del 

av modersrollen. För många kvinnor tar det långt tid att acceptera cancerformen (Myklebust 

& Almås, 2011). Resultat i studien kan ge sjuksköterskan en bättre förståelse för hur kvinnor 

från olika världsdelar beskriver sin psykosociala hälsa och livskvalitet efter att ha genomgått 

en bröstcancerkirurgi. På så vis kan vården individanpassas utifrån kvinnornas behov. Det 

leder till en ökad förståelse och en bättre omvårdnad för kvinnorna som drabbats av 

bröstcancer. Detta kan i sin tur förhoppningvis skapa ett gott samarbete mellan sjuksköterskan 

och kvinnorna som har drabbats av bröstcancer. Mer resurser bör läggs på att utbilda 

sjuksköterskor och övrig vårdpersonal i att bemöta kvinnor som fått diagnosen bröstcancer 

och som ska genomgå en operation.  

 

Syfte 

Syftet var att utifrån en litteraturstudie undersöka livskvalitet och den psykosociala hälsan hos 

kvinnor från olika världsdelar efter bröstcancerkirurgi med eller utan rekonstruktion. 

 

Frågeställningar 

I. Vilken livskvalitetet och psykosocial hälsa har kvinnor från olika världsdelar efter en 

bröstcancerkirurgi med rekonstruktion? 

II. Vilken livskvalitetet och psykosocial hälsa har kvinnor från olika världsdelar efter en 

bröstcancerkirurgi utan rekonstruktion? 
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METOD 

 

Forskningsdesign  

Litteraturstudie valdes för att väga samman resultat från flera studier för att få fram ny och 

säkrare kunskap (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Sökstrategi 

Sökningen utfördes den 20/1 2013 i databasen PubMed. Artikelsökningen begränsades med 

studier inte publicerade senare än 10 år tillbaka. Sökord som användes var ”breast cancer”, 

”reconstruction” och ”psychosocial”. Sökningen i PubMed gav sammanlagt 51 träffar. 

Inklusionskriterier var att kvinnorna i studierna måsta ha genomgått en bröstcancerkirurgi. 

Artiklarna ska vara skrivna på svenska eller engelska och publicerade i vetenskapliga artiklar. 

Studierna ska vara utförda i olika världsdelar för att kunna besvara forskarnas syfte och 

frågeställningar. Det hade ingen betydelse om artiklarna studerade kvinnor som genomgått 

bröstcancerkirurgi i förebyggande eller behandlande syfte. Exklusionskriterier var artiklar 

som studerade nyupptäckt bröstcancer där kvinnorna inte genomgått en bröstcancerkirurgi. 

Även artiklar som studerade kvinnor med palliativ vård med bröstcancer exkluderades. 

Artiklar som studerade operationsteknik och enbart vad patienterna ångrat efter 

rekonstruktionen exkluderades. Sedan gjordes en till sökningen där ”quality of life” lades till 

vilket resulterade i 27 träffar. Av de 27 träffar var 7 artiklar redan inkluderade i studien från 

tidigare sökning och de resterande 20 artiklarna exkluderades då de inte uppfyllde forskarnas 

kriterier. Artiklarna från den senaste sökningen studerade kvinnors kroppsuppfattning från 

vårdpersoanlens perspektiv än från kvinnorna själva. Artikar som studerade effekter och 

biverkningar av bröstrekonstruktion exkluderades även de. Det bestämdes i undersökningen 

att inte använda sökningen med ordet ”quality of life”. Artiklar skrivna och publicerade i 

Australien, Hong Kong, Holland, Frankrike, Irland, Japan, Kanada, Storbritannien och USA 

valdes och därför användes inte heller sökordet ”culture”. 

 

Vid granskning av de 57 artiklarna valdes 15 artiklar då de ansågs uppfylla forskarnas 

kriterier (Tabell 1).  
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Tabell 1. Sökning i databas, visar antalet utvalda artiklar och utfall på respektive sökord.  

Databas  Sökord Utfall Utvalda 

PubMed* #1 Breast cancer [Title/Abstract] 12388  

 #2 #1 AND 

reconstruction [Title/Abstract] 

3057  

 #3 #2 AND 

psychosocial [Title/Abstract] 

51 15 

Begränsningar i PubMed: 

*Artiklar publicerade de senaste 10 åren. 

 

Dataanalys och bearbetning 

 

Kvalitetsanalys 

Artiklarna granskades och analyserades utifrån undersökningens syfte och frågeställning. 

Svagheter och styrkor i artiklarna analyserades noggrant. Kvalitetsanalysen gjordes utifrån en 

modifierad granskningsmall av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och 

Wengström (2008). En mall för kvantitativa studier (se bilaga 1.) med 29 frågor och en mall 

för kvalitativa studier (se bilaga 2.) med 25 frågor användes för att bedöma kvaliteten på 

artiklarna. Artiklarna poängsattes och bedömdes sedan om de hade en låg kvalitet, medelhög 

kvalitet eller hög kvalitet (se tabell 4). Styrkor och svagheter diskuterades i metoddiskussion 

för att tydliggöra evidensen av litteraturstudien. 

 

Innehållsanalys 

När kvalitetsanalysen var klar granskades och analyserades artiklarnas innehåll. 

Innehållsanalysen grundades utifrån litteraturstudiens syfte och frågeställning. Alla 

inkluderade artiklar analyserades ett antal gånger för att få en helhetsbild vad resultatet 

visade. För att få en tydligare struktur på resultatet delades artiklarna in i underrubriker som 

representerar i vilken världsdel artikeln var publicerad; Australien, Europa, Nordamerika och 

Östasien. Detta för att på så vis kunna identifiera artiklarnas likheter och skillnader. När 

innehållsanalysen var färdig redovisades det i resultatet (Friberg, 2006). 
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

De vetenskapliga artiklarna är granskade och är godkända med etiska övervägande och/eller 

har blivit godkända av den etiska kommittén. De inkluderade artiklarna redovisas i resultatet 

oavsett om resultatet påverkar forskarnas syfte positivt eller negativt. Artiklarna redovisas på 

ett objektivt tillvägagångssätt så att resultatet blev så sannhetsenligt som möjligt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

Tabell 2.  Översikt av de granskade artiklarna. 

Författare 

År 

Land 

Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

kvalitet 

Etisk 

övervägande 

Adachi, Ueno, 

Fujioka & Fujitomi  

2007 

Japan 

Kartlägga hur 

psykosociala faktorer 

påverkar 

beslutsfattande och 

identifiera de faktorer 

som påverkar det 

postoperativa 

humörtillståndet hos 

japanska kvinnor som 

genomgått olika typer 

av bröstcancerkirurgi. 

Kvantitativ studie 

 

Frågeformulär.  

 

Empirisk studie 

N: 202 (84) Kvinnor med omedelbar 

bröstrekonstruktion värderade sitt 

utseende mer och kände en större 

tillfredställelse till sin kropp, till 

skillnad från bröstkirurgi utan 

rekonstruktion och de med fördröjd 

rekonstruktion.  

 

Kvinnor med omedelbar 

bröstrekonstruktion värderade även en 

mer positiv relation till sin partner. 

Medan kvinnor utan rekonstruktion och 

kvinnor med fördröjd rekonstruktion 

värderade sina partners bedömning 

betydligt högre än kvinnor med 

rekonstruktion. 

Hög 

25 poäng 

E 

Ananian, 

Houvenaeghel, 

Protiére & Rouanet 

2004 

Frankrike 

 

Mäta kvinnors beslut 

om 

bröstrekonstruktion 

efter mastektomi och 

bedöma de faktorer 

som bidrar till deras 

beslut, i ett 

sammanhang 

där ett delat 

beslutsfattande och 

Kvantitativ studie 

 

Självadministrerande 

frågeformulär 

N: 251 (70) Kvinnor som genomförde 

rekonstruktion var yngre och levde 

med en partner. Det var den 

psykosociala anledningen till att 

kvinnorna ville göra en rekonstruktion 

och hade inte med något medicinskt att 

göra.  

 

De som gjorde en direkt rekonstruktion 

upplevde mindre lidande under den 

Hög 

27 poäng 

E 
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patientens egna beslut 

vägdes samman.  

preoperativa tiden.  

Atisha, Alderman, 

Lowery & Kuhn  

2008 

USA 

 

Utvärdera 

psykosociala utfall och 

kroppsuppfattning hos 

patienter 2 års 

postoperativt efter 

bröstcancerkirurgi 

 

Kvantitativ studie 

 

Kohortstudie 

Frågeformulär 

Enkäter 

N: 287 (114) Kvinnor med omedelbar 

rekonstruktionen hade en betydande 

förbättring i alla psykosociala delskalor 

utom kroppsuppfattning. Kvinnor med 

fördröjd rekonstruktion upplevde 

förändring endast i kroppsuppfattning. 

Resultatet i denna studie är att de 

psykosociala fördelarna med 

bröstrekonstruktion fortsätter på lång 

sikt. 

 

Medelhög 

24 poäng 

E 

Collins, Liu, 

Shootman & Aft 

2011 

USA 

Undersöka olika 

kirurgiska 

behandlingar vid 

bröstcancer, och hur 

kroppsuppfattningen 

utvecklas över tid.  

Kvantitativ studie 

 

Intervjuer med 

frågeformulär 

N: 772 (223) Patienter som genomgick mastektomi 

med rekonstruktion rapporterade sämre 

kroppsuppfattning än patienter som 

genomgick bröstcancerkirurgi utan 

rekonstruktion (6 veckor – 1 år efter 

operation). 2 år efter operation 

rapporterade patienter som fick 

mastektomi med rekonstruktion 

liknande kroppsuppfattning som 

bröstcancerkirurgi utan rekonstruktion.  

 

Hög 

27 poäng 

E 

Gopie, Mureau, 

Seynaeve & Kuile  

2012 

Holland 

Undersöka kvinnornas 

kroppsuppfattning, 

sexuell tillfredställelse 

och 

relationen till sin 

partner efter en 

förebyggande 

Kvantitativ studie. 

 

Frågeformulär 

N: 73 (23) Den psykiska hälsan förbättrades 

avsevärt  6 månader efter 

bröstcancerkirurgi och som förklaras i 

lättnaden av den minskade cancerrisken 

till följd av en mastektomi. Den 

övergripande utvärderingen av 

relationen till partnern var stabil trots 

Medelhög 

23 poäng 

E 
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bröstcancerkirugi. nedsatt sexuell aktivitet.  

Hatcher & 

Fallowfield 

2003 

United Kingdom 

 

Undersöka 

psykosociala 

implikationer hos 

kvinnor som genomgår 

bröstcancerkirurgi i 

förebyggande syfte. 

Kvalitativ studie 

 

Intervjuer 

N: 154 (74) Rekonstruktion av bröst hade stor 

betydelse när det kom till bröstkirurgi. 

Låg kosmetiskt utfall kan bli associerat 

med psykologisk stress och kan ha en 

negativ påverkan på patientens sexliv. 

 

Hög 

23 poäng 

E 

Heneghan, Prichard, 

Lyons & Regan 

2011 

Irland 

Bedöma patientens 

livskvalitet efter 

omedelbar 

rekonstruktion jämfört 

med en matchad grupp 

som genomgick 

bröstbevarande 

rekonstruktion. 

Kvantitativ studie 

 

Frågeformulär 

N: 255 

(Redovisas ej) 

Kvinnor som valde rekonstruktion utan 

implantat visade högre i 

tillfredsställelse än kvinnor som valde 

implantat. Det spelade ingen roll vilket 

stadie av bröstcancer kvinnorna befann 

sig i. Livskvalitet var den samma. 

 

Medelhög 

23 poäng 

E 

Hill & White 

2008 

Australien 

Undersöka kvinnors 

erfarenheter efter en 

bröstrekonstruktion 

efter mastektomi 

Kvalitativ studie 

 

Beskrivande studie 

N: 10 (0) Kvinnor som genomgick en fördröjd 

rekonstruktion upplevde en symmetri 

efter rekonstruktionen och att deras 

självkänslan förbättrades. Samhället 

hade en stor talan då andras åsikter 

påverkade beslutet. Partnern var emot 

beslutet, men det var kvinnans beslut 

att gå igenom rekonstruktionen. De 

upplevde att de hade blivit bättre 

människor. 

Hög 

24 poäng 

E 

Kennedy, Harcourt, 

Rumsey & White 

2010  

United Kingdom 

Undersöka kvinnor 

från Storbritanniens 

psykosociala påverkan 

som diagnostiserats 

med icke-invasiv 

bröstcancer. 

Kvantitativ metod. 

 

Standardiserade 

frågeformulär. 

N: 50 (7) Kvinnor som genomgick en omedelbar 

rekonstruktion av bröstet rapporterades 

ha en signifikant stress över sin 

kroppsuppfattning än patienter och 

högre nivå än de som genomgick 

mastektomi utan rekonstruktion. 

Hög 

27 poäng 

E 
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Lantz, Janz, Fagerlin 

& Schwartz 

2005 

USA 

 

Undersöka faktorer 

associerat med 

bröstcancerpatienter, 

tillfredsställelse med 

den typ av kirurgi och 

beslutsfattandet. 

Kvantitativ studie 

 

Tvärsnittsstudie 

N: 2383 (539) Betydligt högre nivåer av 

tillfredsställelse med beslutsprocessen 

observerades hos kvinnor med högre 

utbildning och inkomst, gifta kvinnor, 

vita kvinnor. Kvinnor som endast 

gjorde en mastektomi utan 

rekonstruktion uppvisade lägre nivå av 

tillfredsställelse än de som gjorde 

mastektomi med rekonstruktion.  

 

Hög 

26 poäng 

E 

Metcalfe, Semple, 

Quan & 

Vadamparapil 

2012 

Kanada 

Undersöka kvinnors 

psykosociala hälsa 1 år 

efter 

bröstcancerkirurgi; 

kvinnor utan 

rekonstruktion, med 

fördröjd 

rekonstruktion och 

omedelbar 

rekonstruktion. 

Kvantitativ studie. 

 

Enkäter 

N: 190 (46) Ett år efter operationen fanns det ingen 

skillnad i den psykosociala funktionen 

mellan de tre grupperna. Det fanns inte 

heller någon skillnad i kvinnornas 

kroppsuppfattning efter ett år. Ett år 

hade livskvaliteten förbättras i alla tre 

grupper. Studierna har visat på att det 

är åldern, exponering för terapi och 

andra hälsoproblem som utgjorde 

livskvalitet än valet av kirurgi. 

 

Hög 

26 poäng 

E  

Mullan, Wilkins, 

Goldfarb & Lowery 

2007 

USA 

Undersöka 

amerikanska, 

kanadensiska och 

svenska kvinnors 

psykosociala hälsa ett 

år efter 

bröstcancerkirurgin. 

Kvantitativ studie 

 

Standardiserade 

frågeformulär. 

 

N: 331 

(Redovisas ej) 

Nationalitet visade endast en variabel 

skillnad i delskalan, i allmän hälsa. 

Därav amerikanska kvinnor hade högre 

1-års postoperativa poäng i uppfattning 

av hälsa än svenskar. Det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan kanadesnare 

och amerikanare i det avseende om 

man genomgick en rekonstruktion eller 

inte. De som hade fått en negativ 

uppfattning från kirurgen tyckte att 

rekonstruktion var onödigt 

Medelhög 

22 poäng 

E 
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Parker, Youssef, 

Walker & Basen-

Engquist 

2007 

USA 

Undersöka kortsiktiga 

och långsiktiga 

psykosociala 

anpassningen och 

livskvalitet hos kvinnor 

som genomgått 

bröstcancerkirurgi. 

Kvantitativ studie 

 

Frågeformulär 

N: 320 (28) Kvinnor som hade mastektomi med 

rekonstruktion hade  mer njutning i 

samband med sexuell aktivitet än kvinnor 

i andra kirurgigrupperna en månad efter 

operationen. Kvinnor med bröstkirurgi 

med rekonstruktion hade högre poäng av 

tillfredsställelse än hos kvinnor med 

bröstkirurgi utan rekonstruktion. 

 

Hög 

27 poäng 

E 

Suen, Chow, Kwong 

2008 

Hong Kong 

Studera kinesiska 

kvinnors val att göra en 

bröstcancerkirurgi och 

om psykosociala 

faktorer har någon 

betydelse i valet av 

kirurgi. 

Kvantitativ studie. 

 

N: 680 (271) De som gjorde en bevarande 

rekonstruktion minskade oron om 

kroppsuppfattningen, problematiken 

kring den sexuella funktionen minskade 

och andra psykosociala följdsjukdomar 

som kan komma med en mastektomi 

minskade. Kinesiska kvinnor anser att 

överlevnad är mycket viktigare än 

utseendet. Kirurgen och åldern har en 

avgörande faktor om man genomgår en 

rekonstruktion eller inte. De som hade 

fått en negativ uppfattning från kirurgen 

tyckte att rekonstruktion var onödigt 

 

Hög 

26 poäng 

E 

Waljee, Hu, Ube loch 

Smith  

2008 

USA 

Undersöka hur 

kvinnors estetiska utfall 

är efter en 

bröstbevarande kirurgi, 

och hur psykosociala 

hälsan och 

livskvaliteten är. 

Kvantitativ metod. 

 

Livskvalitetsskala 

från 0-100 

N: 898 (184) Kvinnor med uttalad bröst asymmetri var 

betydligt mer benägna att känna sig 

stigmatiserade som ett resultat av sin 

bröstcancerbehandling och mindre 

benägna att rapportera oförändrad eller 

förbättrad hälsa efter behandling. 

Slutligen, kvinnor med uttalad bröst 

Hög 

26 poäng 

E 
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asymmetri var mer benägna att uppvisa 

depressiva symtom. 

Tabellidé från Willman och Stoltz (2002), sid 80. 

E= Artikeln är godkänd av en etisk kommitté och/eller har gjort noggrann etisk övervägning. 

N= Antal deltagare 
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RESULTAT 

 

De inkluderade artiklarna som presenteras i tabell 2 är studerade i Australien, Frankrike, 

Holland, Hong Kong, Irland, Japan, Kanada, Storbritannien och USA. Artiklarna är 

publicerade mellan år 2003 och 2012. Av de inkluderade artiklarna var två av kvalitativ 

forskningsmetodik medan 13 var av kvantitativ forskningsmetodik. Kvaliteten på fyra artiklar 

var medelhög medan 11 artiklar var av hög kvalitet.  

 

Östasien 

Majoriteten av kvinnorna som planerade att genomgå en rekonstruktion värderade sitt 

utseende som en högre prioritet och ansåg sig behöva en rekonstruktion för att behålla samma 

tillfredsställelse med sin kropp. De upplevde även en påtagligare stress över sitt utseende 

innan operationen. Kvinnorna valde rekonstruktion för att de hoppades på att deras 

livskvaliteten skulle förbättras. Kvinnorna kunde uppleva oro att deras psykosociala hälsa 

skulle försämras om de valde bort rekonstruktion. De värderade även sexuallivet med sin 

partner högre än kvinnor utan rekonstruktion. Kvinnorna ville inte att deras partner skulle 

påverkas negativt av bröstcancerdiagnosen och valde därför rekonstruktion. De kvinnor som 

valde bröstkirurgi utan rekonstruktion eller en fördröjd rekonstruktion tenderade inte att 

värdera sitt utseende lika högt. Dessa kvinnor tog ofta råd av sin partner i valet av kirurgi och 

om partnern ansåg det onödigt med rekonstruktion avstod kvinnan från det (Adachi, Ueno, 

Fujioka & Fujitomi, 2007; Suen, Chow & Kwong, 2008).  

 

Majoriteten av kvinnorna valde att avstå från rekonstruktion eftersom de ansåg att 

överlevnaden var viktigare än utseendet. Det visade sig att om kirurgen hade en negativ åsikt 

om bröstcancerkirurgi med rekonstruktion och ansåg det onödig, tog majoriteten av kvinnorna 

avstånd från den typen av operation. Av de kvinnor som valde bröstrekonstruktion var 

majoriteten yngre och de hade inte någon partner. De hade även högre utbildning än kvinnor 

som valde bort rekonstruktion (Suen et. al. 2008).  

 

Nordamerika 

Kvinnor som genomgick bröstcancerkiurgi med rekonstruktion hade ett sämre psykosocial 

hälsa och hade betydligt lägre tillfredsställelse med sina bröst innan operation än de kvinnor 

som valde bort rekonstruktion. Kvinnor som avstod från rekonstruktion ansåg sig nöjda med 
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sin kropp och tyckte sig inte behöva genomgå en rekonstruktion för att öka sitt psykiska 

välbefinnande. Efter bröstrekonstruktionen upplevde kvinnorna högre tillfredsställelse med 

sin kropp. Deras psykosociala hälsa ökade efter rekonstruktionen och de upplevde mer 

njutning i samband med sexuella aktiviteter än kvinnor utan rekonstruktion. Det fanns en 

betydligt högre risk att ångra sitt beslut hos de kvinnor som valde bort rekonstruktion. Dessa 

kvinnorna verkade få en förståelse vad deras bröst egentligen betydde för dem. Många valde 

senare att göra en fördröjd rekonstruktion för att deras psykiska välbefinnande inte var den 

samma. Efter att de genomgått en fördröjd rekonstruktion upplevde de symmtri och deras 

pyskosociala hälsa förbättrades. Oddsen att ångra valet att avstå från rekonstruktion tenderade 

att vara högre hos färgade kvinnor med lägre utbildning (Lantz, Janz, Fagerlin &Schwartz, 

2005; Mullan, Wilkins, Goldfarb & Lowery, 2007; Parker, Youssef, Walker & Basen-

Engquist, 2007).  

 

Dock upplevde en del kvinnor som genomgick bröstcancerkirurgi med rekonstruktion en mer 

negativ syn på sin kropp och upplevde en sämre psykosocial hälsa ett par månader efter 

rekonstruktionen. De var inte nöjda med sin kroppsform och det påverkade kvinnornas 

psykiska välbefinnande negativt. En del kvinnor med bröstcancerkirurgi utan rekonstruktion 

upplevde inte samma typ av missnöje med sin kropp ett par månader efter operationen. 

Snarare hade befrielsen av cancertumören större betydelse än kroppsformen. Ett år efter 

operationen hade kvinnor med rekonstruktion en ökad psykosocial hälsa och de var mer nöjda 

med sin kropp. Den ökade psykosociala hälsan och livskvaliteten kunde bero på terapi efter 

cancerbehandlingen och att oron av återfall av cancer hade minskat. Det kunde även bero på 

läkningsprocessen operationen innebar. En bröstrekonstruktion har en längre och mer 

påfrestande läkningsprocess jämfört med enbart bröstcancerkirurgi. Trots den ökade 

psykosociala hälsan så upplevde en del kvinnor, oberoende av kirurgi, inte samma sociala 

välbefinnande som de gjorde innan cancerdiagnosen. De kvinnor som inte valde 

rekonstruktion var mer benägna att känna sig utpekade eller nedvärderade av personer i sin 

omgivning, som ett resultat av sin bröstcancerbehandling. Dessa kvinnor var dessutom mer 

benägna att rapportera sämre psykosocial hälsa efter behandling. Kvinnorna utan 

rekonstruktion hade en sämre psykosocial hälsa och behövde mer stödjande rådgivning och 

även bröstprotes när de var ute i sociala sammanhang. De upplevde en sämre livskvaliet efter 

operationen (Atischa, Alderman, Lowery & Kuhn, 2008; Kadela Collins, Liu, Shootman & 

Aft, 2010; Metcalfe, Semple, Quan & Vadaparampil, 2012; Waljee, Hu, Ubel & Smith, 2008).  
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Australien 

Samhället påverkade kvinnors beslut om vilket kirurgimetod kvinnan valde. Personer i 

kvinnornas omgivning ansåg att bröstrekonstruktion gjordes av kosmetiska själ och därför 

ansågs det onödigt. Detta gjorde att kvinnorna kände skuldkänslor vilket försvårade 

bearbetningen av deras bröstcancer och behandling. Kvinnor som genomgick 

bröstcancerkirurgi utan rekonstruktion förstod inte förrän efter operationen vad deras bröst 

betydde för dem. De upplevde att närstående inte förstod hur deras förändrade kroppsform 

påverkade dem. Många kvinnor hamnade i någon form av depression på grund av samhällets 

åsikt, vilket gjorde att de kände sig isolerade. Därför upplevde dessa kvinnor en sämre 

livskvalitet efter operationen. Kvinnorna tyckte att de var dåligt förberedda på hur livet utan 

bröst skulle påverka dem. Många kvinnor valde att genomgå en fördröjd rekonstruktion för att 

öka deras psykosociala hälsa och livskvalitet. De kvinnor som genomgick en omedelbar eller 

fördröjd bröstrekonstruktion beskrev att de hade blivit mer sympatiska, empatiska och de 

visade mer medkänsla till andra personer. Detta trots att partnern var emot beslutet att göra en 

rekonstruktion var det kvinnans beslut att genomgå operationen. De ville hjälpa andra kvinnor 

att gå igenom vad de just fått uppleva. De upplevde dessutom att de hade blivit bättre 

människor. Några kvinnor beskrev att det var det bästa som någonsin hade hänt dem. 

Kvinnorna upplevde symmetri efter rekonstruktionen. De upplevde även att deras 

psykosociala hälsa och livskvalitet hade förbättrats (Hill & White, 2008). 

 

Europa 

Beroende på vilket stadium kvinnan är i sin bröstcancer, och beroende på tumörens storlek så 

valdes kirurgimetod efter det. Kvinnor kunde välja bevarande bröstkirurgi eller med 

implantat. Cancertumörens storlek i bröstet påverkade inte livskvaliteten negativt, oavsett om 

tumören var stor eller liten. Det fanns inget samband mellan kvinnornas sjukdomsstadium och 

kvinnornas upplevelse av livskvalitet efter operationen (Henegahnn, Prichard, Lyons & 

Regan, 2011). 

 

Kvinnor som valde bröstcancerkirurgi med rekonstruktion hade en lägre självkänsla och sökte 

mycket stöd och råd hos sin partner innan operationen. De hade ett större intresse i sitt 

utseende och upplevde en stor stress över hur brösten skulle komma att se ut efter 

rekonstruktionen. Kvinnorna var generellt sätt oroliga att de inte skulle bli nöjda med 

resultatet. Kirurgens åsikt kunde ha en betydelse i beslutstagandet om valet att genomgå en 
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rekonstruktion eller inte, om kirurgen hade en negativ åsikt försvårade det kvinnans val. Det 

visade sig att om kvinnor som valde rekonstruktion generellt hade en förbättrad psykosociala 

hälsan och livskvalitet sex månader efter kirurgi. Kvinnorna som valde rekonstruktion var 

dock de som var i störst behov av stöd från psykolog och kurator jämfört med kvinnor som 

inte valde rekonstruktion. Orsaken till den förbättrande psykosociala hälsan kunde förklaras i 

lättnaden att bli av med sin tumör och slutsatsen att kirurgin resulterade i en stor minskning av 

cancerrelaterad ångest kunde dras. Även kvinnor som gjorde bröstcancer med rekonstruktion 

av förebyggande syfte gjorde det av kosmetiska skäl. Kvinnorna upplevde att en kropp utan 

bröst kunde bidra till psykisk stress och påverka sexuallivet negativt (Ananian, 

Huouvenaeghel, Protière & Rouanet, 2004; Bebbington Hatcher & Fallowfield, 2008; Gopie, 

Mareau, Seynaeve & Kuile, 2012; Kennedy, Harcourt, Rumsey & White, 2010). 
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DISKUSSION 

 

Resultatet fann att kvinnor som väljer att genomgå en bröstcancerkirurgi med rekonstruktion 

värderar sitt utseende mer och upplevde sig mer stressade över sin kropp innan operationen 

(Ananian et. al. 2004; Adachi et. al. 2007; Bebbington et. al. 2008; Gopie, 2012; Kennedy et. 

al. 2010; Metcalfe et. al. 2012; Waljee et. al. 2008). Kvinnorna som genomgick en 

bröstrekonstruktion hade generellt en sämre psykosocial hälsa innan operationen. De kände 

osäkerhet i sin kropp och var stressade över hur brösten skulle se ut efter operationen  

Kvinnor som valde bröstcancerkirurgi utan rekonstruktion hade inte lika stort intresse i sitt 

utseende innan operationen. De trodde inte att deras psykosociala hälsa skulle försämras efter 

operationen. Risken att ångra sitt beslut var dock högre hos kvinnor som inte ville genomgå 

en rekonstruktion. Många förstod inte vad deras bröst betydde för dem förrän efter 

operationen. Många kvinnor upplevde en sämre livskvalitet på grund av samhällets negativa 

åsikter. De kände sig deprimerade och isolerade i sitt hem vilket påverkade livskvaliteten 

negatigt vilket gjorde att många gjorde en fördröjd rekonstruktion. (Hill et. al. 2010; Lantz et. 

al. 2005; Mullan et. al. 2007; Parker et. al. 2007). Det fanns en skillnad gällande kvinnor från 

en studie i Östasien där majoriteten valde att inte genomgå en rekonstruktion. De ansåg att 

överlevnaden var viktigare än utseendet och kirurgens åsikt påverkade valet (Suen et. al. 

2008). Det fanns ingen skillnad mellan resterande världsdelar beträffande valet att genomgå 

rekonstruktion, hur deras livskvalitet och psykosociala hälsa var efter operation 

 

Resultatdiskussion 

Att genomgå en bröstcancerkirurgi i förebyggande syfte på grund av genetisk riskfaktorer kan 

också påverka den psykosociala hälsan och livskvaliteten negativt. Kvinnorna måste ta ett 

livsavgörande beslut och rädslan att drabbas av bröstcancer kan försämra den psykosociala 

hälsan. Samhällets åsikter om att rekonstruktionen är något fåfängt, kan tendera att kvinnorna 

håller sig hemma och undviker sociala sammanhang vilket påverkar livskvaliteten negativt 

(Hatcher et. al. 2008). Anledningen till den förbättrande psykosociala hälsan kan snarare vara 

lättnade att cancertumören avlägsnats än själva rekonstruktionen i sig. När bröstcancerkirurgi 

används i förebyggande syfte för att det finns anlag att drabbas av bröstcancer i familjen, 

möjliggör det ett lugn hos kvinnorna när hon får utföra en bröstkirurgi. En inre stress kan 

infinnas hos de kvinnor som inte väljer att genomgå en bilateral mastektomi, eftersom rädslan 

att känna en knöl i bröstet någon dag är så påtaglig.  
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Hos kvinnor som genomgått bröstcancerkirurgi med rekonstruktion får kvinnor generellt en 

ökad pyskosocial hälsa ett halvår efter rekonstruktionen. Kvinnorna hade en sämre självkänsla 

innan kirugin och kände ett större behov att genomgå en rekonstruktion för att förbättra sitt 

utseende, och gjorde det av kosmetiska själ. De ansåg även att utseendet kunde bidra med hög 

psykisk stress och påverka på sexuallivet negativt om de inte själva var tillfredsställda med 

resultatet (Adachi et. al. 2007; Atischa et. al. 2008; Gopie et. al 2012; Kennedy et al 2010; 

Lantz et. al, 2005; Metclafe et. al. 2012). Denna psykiska stress kan påverka alla kvinnor som 

får beskedet bröstcancer och måste genomgå en kirurgi för att avlägnsa tumören. Deras rädsla 

inför den nya kroppsformen efter operation kan påverka psykosociala hälsan och 

livskvaliteten negativt. Detta för att kvinnan känner osäkerhet i sig själv och rädslan att 

medverka i sociala sammanhang på grund av samhällets åsikter. En del kvinnor ångrade sitt 

beslut om valet att inte göra en rekonstruktion. Däremot fanns det inga studier som i sitt 

resultat fann kvinnor som ångrade sin rekonstruktion. För att minimera risken att kvinnorna 

ska ångra sitt val av kirurgi är det nödvändigt att läkaren på ett objektivt sätt undervisar 

kvinnan, förklarar fördelar och nackdelar med rekonstruktion. På så vis har kvinnan möjlighet 

att bilda sig en egen uppfattning. Det är också viktigt att vårdpersonalen stöttar kvinnans val 

av behandling.  

 

Kvinnor som genomgick bröstkirurgi utan rekonstruktion hade en sämre kroppsuppfattning 

efter operationen och var inte lika nöjda med valet som kvinnorna som genomgick 

bröstcancerkirurgi med en rekonstruktion (Ananian et al. 2004; Atischa et. al. 2008; Hill & 

White, 2008; Parker et. al. 2007; Waljee et. al. (2008). Anledningen till detta missnöje kan ha 

flera anledningar, en del kvinnor inser inte hur betydelsefulla brösten är förrän bröstet är 

borta. Dessa kvinnor får ofta en större förståelse över hur den psykosociala hälsan påverkas av 

att inte ha opererat bort bröstet. Vidare redovisar resultatet av litteraturstudien att kvinnor som 

valde att inte göra en rekonstruktion var de som upplevde lägst socialt välbefinnande, även två 

år efter operationen. Kvinnor som valde att inte göra en rekonstruktion av bröstet hade svårt 

att känna symmetri och kände sig mer utpekade och nedvärderade av samhället. De upplevde 

även sämre psykosocial hälsa och behövde mer stöd och rådgivning efter operationen. Hos de 

kvinnor som valde en fördröjd rekonstruktion gjorde det av anledningen att de inte förstod 

vilken känslomässig anknytning de hade till bröstet. Efter rekonstruktionen förbättrades 

kvinnans psykosociala hälsa och på så vis även livskvaliteten. Kvinnorna förklarar att det var 
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deras egna beslut och inte partnerns, och att de efter operationen kunde se sig själva som 

bättre medmänniskor. De upplevde en förbättrad kroppsuppfattning efter rekonstruktionen 

(Ananian et al. 2004; Atischa et. al. 2008; Hill & White, 2008; Parker et. al. 2007; Waljee et. 

al. 2008).   

 

Kvinnor från Östasien såg kirurgens åsikt som viktig del i besluttagandet. Om kirurgen hade 

en negativ inställning och ansåg rekonstruktionen som ett onödigt ingrepp kunde detta 

påverka patienten som då valde att avstå från en rekonstruktion. Kvinnorna som inte valde 

någon rekonstruktion ansåg att överlevnaden var mycket viktigare än utseendet. De lade 

istället all fokus på att välja den typ av kirurgi som kunde bota dem från deras cancersjukdom, 

istället för att kombinera detta med en rekonstruktion (Suen et. al, 2004). Det kan visa att 

kulturella skillnader och likheter finns i vissa delar i valet om rekonstruktion. Dock kan det 

finnas olika anledningar mellan kulturerna, varför patienten väljer en typ av behandling. En 

kombination av kirurgens negativa åsikt och samhällets påtryckningar om att en 

rekonstruktion anses som någonting fåfängt, kan få många kvinnor att avstå från en 

rekonstruktion. En annan viktigt aspekt som kan bidra till valet att genomgå en rekonstruktion 

eller avstå från rekonstruktion är kvinnors ekonomiska situation. En klinik som tar en större 

kostnad för rekonstruktion av brösten kan göra att kvinnorna väljer att avstå från den typen av 

operation. Artiklarna i litteraturstudien redovisar inget om ekonomiska kostnader för 

operation därför kan inte den slutsatsen dras.   

 

Beroende på vilket storlek tumören har så väljs kirurgimetod efter det. Är det en större, mer 

aggressiv cancerform måste kvinnan operera bort mer bröstvävnad vilket kan påverka det 

kosmetiska resultatet av operation. Tumörens svårighetsgrad och läkningsprocessen kan 

påverka kvinnans psykosociala hälsa och livskvalitet negativt. En bröstrekonstruktion i sig har 

en längre och mer påfrestande läkningsprocess jämfört med enbart bröstcancerkirurgi. En 

större storlek på cancertumören i bröstet visade inte något skillnad i psykosocial hälsa och 

livskvalitet jämfört med kvinnor med små cancertumörer. Det fanns inget samband mellan 

sjukdomsstadie och livskvalitet (Collins et. al. 2010; Henegahan et. al. 2011). Det kan 

förklaras med att kvinnor inte lägger större betydelse i tumörens storlek, utan lägger större 

intresse i hur de ska göra för att bli nöjda med sin kropp efter operationen. Om det kosmetiska 

resultatet är till kvinnans förväntningar så spelar det inte någon roll hur mycket bröstvävnad 

som måste avlägsnas. 
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Ett samhälle som är så fixerad av det yttre kan påverka kvinnans val av kirurgi. För en del 

kvinnor innebär brösten en symbol för kvinnligheten och att få bröstet borttaget blir en 

ständig påminnelse om cancersjukdomen och rädslan att återinsjukna. Samhället förstår inte 

alltid innebörden av en sådan förlust och kan tycka att en rekonstruktion är något fåfängt, 

vilket ger en helt fel bild av varför kvinnorna väljer att göra ett sådant ingrepp.  

 

Genom ett gott samråd med läkaren, som helt opartiskt förklarar och informerar om de olika 

ingreppen har kvinnan möjlighet att fatta ett eget beslut. Det är nödvändigt att kvinnan får 

möjligheten att välja behandling med hjälp av läkarens objektiva syn. På så vis har kvinnan 

möjlighet att bilda sig en egen uppfattning och vårdpersonalen kan stötta kvinnans val. Även 

stöd från närstående är en viktig del i beslutsfattandet. Oavsett vilket kirurgiskt ingrepp 

kvinnan har valt så är strävan från sjuksköterskan att kvinnan ska uppleva en god livskvalitet 

och psykosocial hälsa efter operationen.  

 

Metoddiskussion 

Den valda forskningsmetoden för studien var litteraturstudie, som valdes för att kunna göra 

det möjligt att analysera båda kvantitativa och kvalitativa studier. En styrka med en 

litteraturstudie är att den för samman resultat från flera studier för att få fram säkrare kunskap 

(Forsberg & Wengström, 2008). Syftet med denna studie var att kartlägga kvinnor från olika 

kulturers livskvalitet och psykosociala hälsa efter en bröstcancerkirurgi. Studien möjliggör att 

öka förståelsen och kunskapen om hur kvinnors livskvalitet och psykosociala hälsa är efter en 

bröstcancerkirurgi.  

 

Artikelsökningen gjordes med hjälp av databasen PubMed för att komma fram till 15 

vetenskapliga artiklar, se tabell 1 för artikelsökning och tabell 2 för de inkluderade artiklarna. 

Endast artiklar som fanns tillgängliga i full text inkluderades, vilket kan ses som en svaghet i 

studien. Trots det inkluderades artiklar med hög eller medelhög kvalitet så antagligen har inte 

studiens resultatet påverkats av det. För att minimera risken för feltolkning vid översättning 

från ett annat språk till svenska, valdes artiklar som var publicerade på svenska eller engelska. 

Kvaliteten i de valda artiklarna skattades högt eftersom det var 15 artiklar godkändes enligt en 

modifierad granskningsmall av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och 

Wengström (2008), se bilaga 1 och 2. En sådan granskning minimerar risken för att få med 
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studier med sämre kvalitet. Artiklarnas innehåll ansågs även relevant för studien då de 

besvarade frågeställningarna. De valda artiklarna studerade kvinnor från olika världsdelar, 

dock var majoriteten av artiklarna från i-länder vilken kan ses som en svaghet i studien. Det 

hade varit intressant att se resultat från länder som inte är fullt lika utvecklade.  

 

De valda artiklarna analyserade kvinnornas svar via intervjuer, enkäter eller frågeformulär för 

att kunna besvara artikelns syfte. Det var 10 av 15 artiklar som använde sig av enkäter och 

frågeformulär som kvinnorna själv kunde fylla i. Detta ökade antalet deltagare då patienten 

inte behöver blotta sitt liv framför en okänd person och kan på så vis svara ärligare på 

frågorna. Patienten erbjöds möjligheten att fylla i blanketten vid annat tillfälle och blanketten 

var utformad på så vis att den inte skulle ta lång tid att fylla i. Det kan också ses som en 

svaghet i studien eftersom enkäten kan sätta egna ord på patientens upplevelse och hon får då 

inte möjlighet att beskriva hur hon personligen kände. Det kan även ses som en svaghet om 

patienten inte fyllde i enkäten på ett korrekt sätt. Detta ses dock inte som ett större problem 

eftersom relevant resultat inkluderades och redovisades i varje artikel. Två av artiklarna 

studerade kvinnor med förbyggande bröstkirurgi, för att undvika att drabbas av bröstcancer. 

Kvinnornas psykosociala hälsa och välbefinnande kunde ändå efterlikna kvinnorna som fått 

diagnosen bröstcancer och genomgick en bröstcancerkirurgi. Det öppnade tankar hos vi som 

utformade denna undersökning att kvinnor som ännu inte fått diagnosen cancer känner samma 

obehag av att förlora sin kvinnlighet som diagnostiserade kvinnor.  

 

En styrka i studien är att ingen av de 15 artiklarna behövdes exkluderas på grund av bristande 

trovärdighet. Artiklarna stärker även sina resultat med stöd från annan litteratur. Man kan dra 

slutsatsen att anser att det finns en hög trovärdighet i denna litteraturstudie som kan ligga till 

grund för en eventuell fortsatt forskning i ämnet. Eftersom artiklarna är studerade i olika 

världsdelar över och kommit fram till liknande resultat, men även skillnader, stärker det 

studien. Det ger en större möjlighet att se mer översiktligt hur livskvaliteten och den 

psykosociala hälsan hos kvinnor är efter bröstcancerkirurgi. Det land som det fanns flest 

artiklar från var Nordamerika. En fördel är om fler artiklar från samma världsdel fanns med i 

studien för att stärka hur det ser ut i en världsdel. 

 

Förslag till vidare forskning och undersökning 

Denna litteraturstudie har givit kunskap om hur kvinnor från olika världsdelars livskvalitet 
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och psykosociala hälsa är. Det är hög kvalitet på de inkluderade artiklarna vilket stärker 

studiens resultat. Dock behövs mer forskning utföras för att få fram artiklar från flera 

världsdelar och fler artiklar från samma världsdel. Majoriteten av studierna hade en 

kvantitativ forskningsmetodik därför vore det en fördel att forska på fler kvalitativa studier för 

att få fram annan typ av kunskap. Kvalitativa studier möjliggör att kvinnor själva får sätta ord 

på hur de upplever sin livskvalitet och psykosociala hälsa. Denna studie  har valt att studera 

kvinnor från olika världsdelar och på så vis undersöka skillnader och likheter i kulturer. 

Däremot skulle det även finnas möjlighet att studera olika kulturer i en världsdel, eller 

jämföra två världsdelar. Det är forskaren  i sig som väljer hur kultur ska definieras. 

 

Kliniska implikationer 

Denna litteraturstudies resultat kan hjälpa sjuksköterskor och övrig vårdpersonal att förstå 

betydelsen bröstet har för kvinnor. Sjuksköterskan måste se till individen och på så vis kunna 

vårda patienten. Att stödja och hjälpa patienten igenom denna svåra tid är grundläggande för 

hur patientens liv kommer påverkas postoperativt. Kvinnan måste få vara delaktig i 

beslutsfattandet, vilken typ av operation hon vill genomgå, samtidigt som läkaren ska 

undervisa och vägleda patienten till den behandlingen som är bäst för patienten. Kvinnan 

måste även få hjälp i ett tidigt stadie av sin bröstcancer för att kunna fatta rätt beslut.  

 

Slutsats 

Denna litteraturstudie har kommit fram till att kvinnor som väljer att genomgå rekonstruktion 

generellt har sämre psykosociala hälsa och självkänsla före operationen än kvinnor som avstår 

från rekonstruktion. Bröstcancer kan påverka patientens kvinnlighet negativt. Kvinnorna har 

också valt operationen för att öka livskvaliteten. Att belysa är att rekonstruktionen dock ökade 

kvinnornas psykosociala hälsa och livskvalitet. Kvinnor som inte valde rekonstruktion hade 

en sämre tillfredsställelse med sina bröst och upplevde asymmetri. Många kvinnor valde att 

göra en fördröjd rekonstruktion av den anledningen. Det är viktigt att kunna förstå skillnader 

och likheter hos kvinnor från olika kulturer, däremot måste vården individualiseras och se 

varje patient för sig.  
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Bilaga 1.  

Granskningsmall för kvantitativa studier. 

 

 Frågor Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?    

2 Återger abstraktet studiens innehåll?    

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?    

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?    

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?    

6 Är frågeställningarna tydligt formulerade?    

7 Är designen relevant utifrån syftet?    

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?    

9 Är inklusionskriterierna relevanta?    

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?    

11 Är exklusionskriterierna relevanta?    

12 Är urvalsmetoden beskriven?    

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?    

14 Finns populationen beskriven?    

15 Är populationen representativ för studiens syfte?    

16 Anges bortfallets storlek?    

17 Kan bortfallet accepteras?    

18 Anges var studien genomfördes?    

19 Anges när studien genomfördes?    

20 Anges hur datainsamlingen genomfördes?    

21 Anges vilka mätmetoder som användes?    

22 Beskrivs studiens huvudresultat?    

23 Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?    

24 Besvaras studiens frågeställningar?   

25 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet?  

  

26 Diskuterar författarna studiens interna validitet?   

26 Diskuterar författarna studiens externa validitet?    
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27 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   

28 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?    

Summa    

Modifierade version av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström 

(2008) 

Maxpoäng: 29 

Summa poäng: 

Kvalitet:  Hög – Medelhög – Låg  
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Bilaga 2. 

Granskningsmall för kvalitativa studier. 

 

 Frågor Ja  Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?    

2 Återger abstraktet studiens innehåll?    

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?    

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?    

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?    

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?    

7 Är designen relevant utifrån syftet?    

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?    

9 Är inklusionskriterierna relevanta?    

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?    

11 Är exklusionskriterierna relevanta?    

12 Är urvalsmetoden beskriven?    

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?    

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?    

15 Anges var studien genomfördes?    

16 Anges när studien genomfördes?    

17 Anges vald datainsamlingsmetod?    

18 Är data systematiskt insamlade?    

19 Presenteras hur data analyserats?    

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?    

21 Besvaras studiens syfte?    

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet?  

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?    

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter    

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?    

Summa    

Modifierade version av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström (2008) 

Maxpoäng: 25 

Summa poäng: 

Kvalitet: Hög – Medelhög – Låg 


