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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och i Sverige diagnostiseras 

cirka 7000 nya fall per år. Behandlingsstrategierna vid bröstcancer är i första hand kirurgi följd av 

eventuell strålbehandling och läkemedelsbehandling. Efter genomförd mastektomi erbjuds alla 

svenska kvinnor plastikkirurgisk rekonstruktion. Rekonstruktion är frivilligt men många kvinnor 

väljer att rekonstruera för att känna sig mer kvinnliga, mer självsäkra i sin kropp och sin sexualitet 

och som en “hel” människa igen. Det är framför allt yngre och ensamstående kvinnor som tycker 

det är viktigt med rekonstruktion. 

 

Syfte: I denna studie undersöktes livskvalitet hos mastektomerade kvinnor med eller utan 

efterföljande rekonstruktion, att jämföra uppfattning mellan grupperna och beroende på ålder, och 

hur de upplevde stödet från vården.  
  

Metod: Kvalitativ intervjustudie. 7 kvinnor intervjuades utifrån 8 öppna frågor rörande psykosocial 

situation relaterad till kroppsbild, sexualitet, beslutsfattande och stödbehov. Intervjuerna spelades 

in, transkriberades och analyserades med hjälp av innehållsanalys. 

 

Resultat: Innehållsanalysen delades in i 2 teman, livskvalitet och bröstcancerkirurgin, som delades 

in i 5 kategorier, psykisk hälsa, kroppsuppfattning, psykosocial hälsa, upplevelse av vården och 

valet: rekonstruktion/ej rekonstruktion. Oavsett om kvinnorna genomfört rekonstruktion eller inte så 

skattade de sin livskvalitet som god. De kvinnor som genomgått rekonstruktion skattade sin 

livskvalitet högre efter rekonstruktionen än innan. Beslutet om rekonstruktion togs utifrån 

personliga känslor och tankar. Kvinnorna som inte hade gjort rekonstruktion upplevde ingreppet 

som riskfyllt och onödigt. De kvinnor som genomförde rekonstruktionen ville inte känna sig 

stympade och efter operation upplevde att de kände sig mer kvinnliga och som en hel människa 

igen. Vården uppfattade kvinnorna som bra, men med ökat behov av eftervård och bättre 

kontinuitet. 

 

Slutsats: Oavsett om kvinnorna gjort rekonstruktion eller inte är de nöjda med sitt enskilda val och 

skattar sin livskvalitet god. Kvinnorna uppfattar bemötandet från vården bra men det finns ett behov 

av ökad kontakt efter behandlingsslut. 

 

Nyckelord: Bröstrekonstruktion, Mastektomi och HRQoL (Health Related Quality of Life)  



 

ABSTRACT (English version) 

Background: Breast cancer is the most common cancer among women and in Sweden 

approximately 7000 new cases are diagnosed every year. The primary treatment for breast cancer is 

surgery with possible subsequent radiation therapy and chemotherapy. Following mastectomy all 

women in Sweden are offered a surgical breast reconstruction. This is an optional choice, but many 

women choose reconstruction in order to feel more feminine, more confident in their bodies and 

their sexuality, and as a more "whole" woman. It is mainly the younger and single women who 

chose to do a reconstruction.  

 

Purpose:  This study examines the health related quality of life within women who did or did not 

undergo breast reconstruction, depending of choice, age and how they experienced the healthcare 

support.  

 

Method: Qualitative interview study with seven women who participated in the study. The 

interview contained eight open questions concerning psychosocial situation related to body image, 

sexuality, decision-making and support needs. The interviews were recorded, transcribed and 

analysed with Graneheim- and Lundmans content analysis.  

 

Results: The analysis from the transcript was categorized into 2 groups: Quality of life and the 

breastcancer surgery. These two groups were divided into psychic health, body image, psychosocial 

health, and experience of the health care and the choice of reconstruction.  Both the women who 

chose to do the reconstruction and those who do not, rate their health related quality of life as high. 

The women who underwent reconstruction rated their quality of life higher after the reconstruction 

than before. The decision regarding reconstruction was based on personal thoughts, and women 

who did not do reconstruction wished to focus on wining their fight against cancer and that thought 

that breast reconstruction was a major surgery with a high risk of complications. Decision about 

reconstruction was based on feeling truncated without breasts and with the new breast they feel 

feminine and whole again. 

 

Conclusion: Whether the women have made a reconstruction or not they are satisfied with their 

individual choices and rate their quality of life as high. The women also have experienced the 

communication to health care staff as good, but they even experience a huge need for follow-ups. 

   
Keywords: Breast reconstruction, Mastectomy and HRQoL (Health Related Quality of Life).   
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BAKGRUND 

 

Allmänt om Bröstcancer  

Bröstcancer är idag den vanligaste cancerformen bland kvinnor och ungefär var nionde 

kvinna i Sverige kommer under sin livstid att drabbas. Varje år diagnostiseras över 7000 fall i 

Sverige och 1500 kvinnor avlider i metastaserad bröstcancer. Medianålder för insjuknande är 

64 år och färre än 5 procent är under 40 år. Chansen att bli botad har ökat de senaste årtionden 

och detta beror främst på att sjukdomen upptäcks i ett tidigt skede och att 

behandlingsmöjligheterna förbättrats (Cancerfonden, 2010). Enligt en studie (Walters et al., 

2013) lever nära 19 av 20 svenska kvinnor tre år efter att de fått sin diagnos.  

 

Bröstet består av körtelvävnad som är omsluten av fett och bindväv. Körtlarna producerar 

mjölk som mynnar ut i små utförsgångar för att sedan samlas i större utförsgångar. Vanligtvis 

uppstår cancern i körtelgångarna, så kallad ductal cancer eller i den mjölkproducerande delen, 

så kallad lobulär cancer, och är utav formen carcinom vilket betyder att tumören gått in i 

hudens epitelceller. Cancer kan också uppstå i bindväven som sarkom (när cancern utgår ifrån 

skelett, brosk eller muskler) men denna form är betydligt ovanligare (Järhult & Offenbartl, 

2011).  

 

Det vanligaste symptomet som uppstår vid bröstcancer är en knöl i bröstet eller i armhålan. 

Man kan också få förstorat och hårt bröst, hudrodnad och apelsinhud, indragningar i huden 

eller blod eller vätska från armhålan. Smärta och ömhet är mer ovanliga symtom. Vad som 

orsakar bröstcancer är fortfarande inte klarlagt, men en rad olika faktorer har fastställt som 

risker för att drabbas, såsom hormonell påverkan från östrogen och progesteron, p-piller, 

hormonbehandling, livsstil och ärftlighet (Järhult & Offenbartl, 2011).  

 

För att tidigt kunna upptäcka cancer erbjuds alla kvinnor mellan 40 och 75 år att var 18:e 

månad göra en mammografi, där bröstet röntgas för att upptäcka en eventuell tumör. Vid 

misstanke om bröstcancer görs en klinisk undersökning, följd av mammografi, ibland med 

kompletterande ultraljud eller MR-röntgen. Med en finnålspunktion tas en biopsi från 

tumörvävnaden för att undersöka ifall knölen är benign eller malign. Tumörens utveckling 

delas in i fem olika stadier beroende på storlek, utbredning och tillväxthastighet 

(Cancerfonden, 2010). 



 6 

Behandlingsmetoder 

I första hand behandlas bröstcancer med kirurgi i form av lumpektomi eller mastektomi. 

Lumpektomi är ett bröstbevarande ingrepp, där endast den sektion/tårtbit av bröstet där 

tumören sitter tas bort och efterföljs av strålbehandling. Mastektomi är ett större ingrepp som 

används när tumören är för stor för lumpektomi eller om tumören är multifokal, att de finns på 

flera olika ställen i bröstet, och då opereras hela det drabbade bröstet bort. I vissa fall behövs 

efterföljande strålbehandling även vid mastektomi för att säkerställa att alla cancerceller är 

borta. Behandlingen kan även påbörjas med cytostatika för att tumören ska krympa, så att det 

kan räcka med att utföra en lumpektomi (Regionalt Cancercentrum, RCC, 2013).  

 

Mellan 70 och 80 % av alla bröstcancertumörer är östrogenkänsliga och efter att kirurgi är 

utförd undersöks tumören för detta. Om tumören visar hormonkänslighet så kan antiöstrogena 

läkemedel som till exempel Tamoxifen sättas in. Cytostatika kan ges i förebyggande syfte för 

att förhindra recidiv, eller vid metastaserad bröstcancer (Regionalt Cancercentrum, RCC, 

2013). 

 

I Sverige har alla kvinnor som genomgått bröstcancerkirurgi rätt till att kostnadsfritt få en 

bröstprotes. De som fått hela bröstet bortopererat ska också få valmöjligheten att genomgå en 

plastikkirurgisk bröstrekonstruktion (Cancerfonden, 2010). Kvinnor som genomgått 

bröstcancer har visat sig ha ett stort behov av stöd. Sjukvården har här en viktig roll och ska 

inte bara bistå med medicinsk behandling utan även stöttning, rådgivning och vägledning 

genom sjukdomsprocessen (Cancerfonden, 2010).  

 

Bröstrekonstruktion 

I USA har bröstrekonstruktion efter mastektomi ökat från 10 till cirka 30 % under den senaste 

tiden (Weherens et al., 2005) och enligt en nyligen publicerad studie i Sverige av Fallbjörk 

och medarbetare (2010) är det cirka 25 % som genomgår rekonstruktion efter mastektomi i 

Sverige. 

 

Det finns flera olika metoder att utföra bröstrekonstruktion, vilka delas upp i tre grupper; 

rekonstruktion med konstgjorda implantat, autologa metoder vilket betyder att patientens egen 

vävnad används för att bygga upp bröstet, eller en kombination av dessa två. När implantat 

används väljer man mellan implantat med fastvolym eller med reglerbar volym och 
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implantatet placeras oftast under musculus Pectroalis major. Målet med implantatet är att 

eftersträva samma storlek och form som det andra bröstet. Vid autologa metoder konstrueras 

bröstet och även en ny bröstvårta, antingen transplanteras hud från ljumsken med lite mörkare 

pigmentering eller så tatueras den in. Det positiva med denna sorts rekonstruktion är att 

brösten får ett mer naturligt utseende och åldras i takt med resten av kroppen. Däremot är det 

ett stort kirurgiskt ingrepp vilket medför vissa risker.  

Komplikationer som kan uppstå efter dessa operationer är bland annat serom vid tagområdet, 

hematom och ocklusioner i de anastomoserande kärlen, vilket ibland kräver reoperation 

(Lindahl & Audholfsson, 2013). 

 

Livskvalitet efter operation 

Ett begrepp som används inom klinisk forskning för mätning av välmående, t.ex. efter olika 

ingrepp och behandlingar, är hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL) och inom denna definition 

ingår hälsorelaterade aspekter av hälsan som omfattar både fysiskt, psykiskt och psykosocialt 

välbefinnande (SBU, 2012). För kvinnor som haft bröstcancer och genomgått mastektomi har 

många livskvalitetstudier genomförts och flera har visat att i och med den förändring som sker 

med en kvinnas kropp efter mastektomi, upplever många kvinnor en förändrad självbild och 

sexualitet. Personen kan känna sig stympad, mindre kvinnlig och attraktiv och upplever en 

försämrad livskvalitet på grund av detta (Rowland, et al., 2000: Reaby, 1998: Shameem, Yip 

& Fong, 2008). I och med bröstrekonstruktion har många kvinnor fått en större kroppslig 

självsäkerhet, känner sig mer kvinnliga och mer bekväma i sexuella situationer. De har också 

upplevt mindre problem med klädval och en känsla av att vara en “hel” människa igen 

(Reaby, 1998: Shameem et al., 2008). Det har även visat sig att de som väljer att genomföra 

rekonstruktion oftare är yngre kvinnor och att det är de personer som upplever sämst 

välmående direkt efter mastektomin (Fallbjörk et al., 2010; Shameem et al., 2008, Weherens 

et al., 2005). Redan tre veckor efter genomförd rekonstruktion kan välmående öka hos 

kvinnor som genomgått rekonstruktion, och tre månader senare ses en markant förändring 

med minskad ångest och depressionsproblematik (Zhong et al., 2011).  

 

Bland de kvinnor som väljer att inte göra en rekonstruktion så grundar sig beslutet på att de 

vill fokusera på att bli av med cancersjukdomen och inte tänka på ytterligare kirurgiska 

ingrepp. De uppger också en ökad rädsla för postoperativa komplikationer, men många har 

också inställningen att det inte spelar någon roll att de bara hade ett bröst. Majoriteten av de 
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äldre kvinnorna som genomgått mastektomi väljer att avstå rekonstruktion och nöjer sig med 

användning av protes. Många kan dock uppleva en saknad av bröstet (Reaby, 1998: Shameem 

et al., 2008). 

 

Huruvida välmående efter mastektomi upplevs är olika och olika studier visar olika resultat. 

En studie visar att kvinnor som genomgått rekonstruktion antingen i samband med 

mastektomi eller senare är långsiktigt mer nöjda med sitt beslut, än vad kvinnorna som valde 

att inte göra rekonstruktion är (Alderman et al., 2010). I en annan studie jämfördes 

livskvaliteten hos kvinnor efter flera olika typer av bröstkirurgiska ingrepp och resultatet 

visade att de som genomfört lumpektomi utan att behöva rekonstruktion skattade högst 

livskvalitet, följt av mastektomi med rekonstruktion, mastektomi utan rekonstruktion och 

sämst livskvalitet hade lumpektomerade kvinnor som hade genomgått rekonstruktion (Simeao 

et al., 2013). I motsats till dessa resultat visar en annan studie att det inte tenderar att vara 

någon skillnad i upplevelsen av generell tillfredställelse, psykiskt och sexuellt, mellan de som 

genomfört rekonstruktion och de som valt att inte göra det. (Weherens et al., 2005: Schover, 

1999). Det har dock visat sig att kvinnor som lever som ensamstående visar sämre livskvalitet 

i jämförelse med de som lever med partner och de uttrycker framför allt oro över att inte bli 

accepterade som attraktiva personer av kommande partner (Huguet et al., 2009: Schover, 

1999). Anhöriga och speciellt partnern har en också en viktig roll som stöd under själva 

sjukdomsprocessen och avsaknad av detta kan också vara en orsak till att fler depressiva 

symptom uppkommer hos ensamstående kvinnor (Myklebust Sørensen & Almås 2011).  

 

Problemformulering 
På grund av ovanstående olika resultat och att det i dagsläget finns det få kvalitativa studier 

om livskvaliteten hos kvinnor som genomgått mastektomi och stått inför beslutet att 

genomföra rekonstruktion eller ej, vill vi med denna studie undersöka livskvaliteten hos 

kvinnor som genomfört mastektomi med eller utan rekonstruktion. Med ökad kunskap om 

tankar, känslor och problematik som denna patientgrupp upplever hoppas vi kunna hjälpa 

vårdpersonal att på ett bättre sätt bemöta och stötta kvinnor som ställs inför valet om 

rekonstruktion, så att vårdkvaliteten skall bli så hög som möjligt. 
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Syfte 
Syftet med studien var att undersöka livskvalitén med avseende på psykisk hälsa, 

kroppsuppfattning och psykosocialt stöd hos kvinnor som genomgått mastektomi med eller 

utan rekonstruktion. Syftet är också att se över eventuella olikheter i uppfattning mellan 

grupperna, beroende av ålder och hur de upplevde stödet från vården. 

  

METOD 

Design 

Studien är en kvalitativ intervjustudie och är en del av ett större projekt som pågår vid 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet, vilken undersöker 

hälsorelaterad livskvalitet och psykosocial situation bland kvinnor från olika kulturer efter 

bröstcancerkirurgi med eller utan rekonstruktion,  

 

Urval 
Kontaktuppgifterna till kvinnor som har haft diagnosen bröstcancer i Uppsala och Örebro 

regionen erhölls ifrån Regionalt Cancercentrum. Genom ett strategiskt urval valdes kvinnor 

som var bosatta i Uppsala slumpmässigt från dessa listor, då det av praktiska och logistiska 

skäl var enklare att stämma träff med dessa kvinnor. Inklusionskriterier för studien var 

kvinnor som genomgått mastektomi med eller utan bröstrekonstruktion, i åldrarna 18 år och 

uppåt och diagnostiserade mellan 1- 3 år tidigare med bröstcancer och bosatta i 

Uppsalaregionen. Exklusionskriterier var pågående psykisk sjukdom och patienter som inte 

talade eller förstod svenska och/eller engelska.  

Sju kvinnor intervjuades (med bröstrekonstruktion n=4, och utan rekonstruktion, n=3). Det 

externa bortfallet var 4 kvinnor. Två som tackade nej till medverkan i studien och två kvinnor 

som svarade inte på telefonsamtal för att boka tid för intervjun.  

 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in med hjälp av semi-strukturerade intervjuer under veckorna 41 till 43, 2013. 

Intervjufrågorna bestod av bakgrunds frågor om ålder, cancerform och när 

mastektomi/eventuell rekonstruktion genomfördes, samt 8 öppna frågor rörande 

psykosocialsituation relaterad till kroppsbild, sexualitet, beslutsfattande och stödbehov. 
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Intervjuguiden som användes var utformad av författarna till den stora studien, utifrån 

Hoopwood och medarbetare (2001) och Hormes och medarbetare (2008) och var testade i en 

pilotstudie som utfördes år 2009 av Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid 

Uppsala Universitet. Intervjuerna genomfördes av båda författarna, en som intervjuare och en 

som observatör.  Alla intervjufrågor togs med på alla intervjuer men individuella följdfrågor 

ställdes och på grund av det blev intervjuerna olika.  

 

Tillvägagångssätt 

Arbetet påbörjades genom att en litteraturgenomsökning genomfördes för att få mer 

grundläggande kunskap och undersöka vilka aspekter på ämnet som berörts inom 

forskningsområdet. Här söktes artiklar och tillförlitliga källor. Ett informationsbrev om 

intervjustudien tillsammans med ett skriftligt samtycke för deltagande i studien, och ett 

informationsbrev om projektet (Bilaga 1) tillsammans med en enkät och ett svarskuvert 

skickads ut till 50 stycken kvinnor i Uppsala län. Då tanken var att intervjua 12 kvinnor 

skickades breven till 50 personer för att vara försäkrade om att få tillräcklig antal 

respondenter.  Sammanlagt svarade 9 kvinnor ja till att delta i intervjun. På grund av 

begränsat med tid kunde inte kontakt med ytterligare kvinnor tas och målet på 12 deltagande 

respondenter kunde inte uppnås. De som tackade ja till att delta i intervjustudien kontaktades 

via telefon för att stämma möte för intervju och under telefonsamtalet tackade 2 stycken av de 

9 nej till medverkan. På grund av tidsbrist skickades inte påminnelser ut. Intervjuerna 

genomfördes antingen hemma hos respondenten (2st) eller i ett rum på Medicinska 

Biblioteket på Akademiska Sjukhuset (5st). Platsen för intervju valdes av respondenterna. 

Alla intervjuer spelades in med hjälp av en mobiltelefon och transkriberades sedan. Som tack 

för medverkan i intervjustudien fick respondenterna efter den genomförda intervjun en 

symbolisk gåva i form av Pocketbok och erbjudandet om att erhålla ett färdigt exemplar av 

studierapporten.  Studien var godkänd av Etikprövningsnämnden i Uppsala (Dia. nr 

DNR2012/398). 

 

Bearbetning och dataanalys 
De inspelade intervjuerna transkriberades, kodades och analyserades enligt Graneheim- och 

Lundmans (2004) innehållsanalys metod. Denna metod går ut på att det transkriberade 

materialet bryts ner i meningsbärande enheter som sedan kondenseras till kortare meningar, 

för att sedan abstraheras till en kod – meningsenhetens innehåll.  



 11 

Koder med liknande innehåll sammanförs till subkategorier och kategorier. Resultatet 

redovisas i text och tabellform. Medvetenhet finns angående författarnas förförståelse vid 

dataanalysen och ska i högsta möjliga mån motarbetas för att undvika bias. Förförståelsen 

kommer ifrån tidigare lästa studier och egna erfarenheter. 

 

Tabell 1. Exempel på steg i innehållsanalys. 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Jag har egentligen 
inga biverkningar mer 
än att om jag får ont 
någonstans så tänker 
jag genast tanken jag 
undrar om det är 
cancer igen. Det 
gjorde jag inte förr. 
Så det är väl det som 
förändrats, annars så 
lever jag väldigt bra.  

Jag har inga 
biverkningar 
men får jag ont 
någonstans 
undrar jag om 
det är cancer. 
Annars lever 
jag väldigt bra. 

Rädd att 
cancern ska 
komma 
tillbaka. 

Rädsla Psykisk hälsa 

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2002) så ska deltagandet i studier vara frivilligt och hänsyn 

till de medverkande ska tas genom att hålla personuppgifter och uppgifter rörande privatliv 

konfidentiellt. Genom brev blev respondenterna informerade om att deltagandet i intervjun är 

frivilligt och att de kan välja att avsluta deltagandet när som helst utan att uppge anledning. 

Respondenterna fick återigen denna information i början av intervjutillfället och det påtalades 

att ingen orsak behöver anges till avslutad intervju. Personuppgifter utesluts från studien och 

endast författarna, handledare och examinator skulle kunna ta del av intervjuer och 

transkriberingarna. Eftersom det berörda området kan uppfattas privat och känsligt 

övervägdes det vid projektplaneringen att intervjuerna skulle ske med endast en av författarna. 

Men de positiva aspekterna av att ha en observatör vid intervjun gjorde att båda författarna 

medverkade och istället lades stor vikt vid att respondenten inte skulle känna sig utpekad och 

istället ha ett bra samtal. Vid 2 tillfällen uppkom upprörda känslor i intervjun och 

respondenten blev tillfrågad om hon ville fortsätta eller avsluta, vid dessa tillfällen ville båda 

fortsätta intervjun.  
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Vid avslutad intervju hade känslorna lugnat sig och därför behövdes inget efterföljande stöd, 

utifall kvinnorna behövt prata med någon efter intervjun skulle handledaren rekommenderats.   

RESULTAT 

Respondenterna var mellan 46 och 76 år gamla och alla hade genomfört 

Universitetsutbildning. Det var 5 kvinnor som var gifta och 2 stycken som var ensamstående.  

Sammanlagt var det 4 kvinnor som genomgått rekonstruktion och 3 kvinnor som avstått. 

Bakgrundsinformation om respondenterna presenteras i Tabell 2. I Tabell 3 presenteras 

resultatet från innehållsanalysen av den transkriberade texten i form av kategorier och 

subkategorier. 

 

Tabell 2. Bakgrundsinformation om respondenterna. 

 Ålder Civilstånd Utbildningsnivå Rekonstrukti
on 

Kvinna 1 64år Gift Universitet Ja 

Kvinna 2 49år Gift Universitet Nej 

Kvinna 3 76år Gift Universitet Nej 

Kvinna 4 56år Gift Universitet Nej 

Kvinna 5 57år Gift Universitet Ja 

Kvinna 6 46år Ensamstående Universitet Ja 

Kvinna 7 61år Ensamstående Universitet Ja 
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Tabell 3. Tema, kategorier och subkategorier från innehållsanalys.  

 

 

I nedanstående text redovisas i textformat det som Tabell 3 visas i kategorier och 

subkategorier. Livskvalitetstermen har delats in i psykisk hälsa, utseende, psykosocial hälsa 

och upplevelse av vården. Fysisk hälsa ingår också i denna term men detta var inget som 

berördes i denna studie. Bröstcancerkirurgin har som kategori valet: rekonstruera/ej 

rekonstruera. 

 

 

 

 

Tema Livskvalitet Bröstcancer-
kirurgin 

Kategorier Psykisk hälsa Kropps-
uppfattning 

Psykosocial 
hälsa 

Upplevelse 
av vården 

Valet: 
rekonstruera/ej 
rekonstruera 

Subkategorier Negativa känslor Självbild Öppen 
kommunikation 

Omhänder-
tagande/Be
mötande 

Viktigt med 
rekonstruktion 

Positiva känslor Bröstprotes-
användning 

Partners 
uppfattning 

Vård efter 
utskrivning 

Oviktigt/riskfyll
t med 
rekonstruktion 

Coping-strategier Sexualitet Stöd under 
sjukdomen 

Ålderns betydelse 
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Livskvalitet 
 

Psykisk hälsa 

 

Positiva känslor 

Alla kvinnorna upplevde vid tillfället de intervjuades en god psykisk hälsa med avseende på 

bröstcancerdiagnosen och bröstcancerkirurgin oavsett om de valt att rekonstruera bröstet eller 

ej. Ingen av kvinnorna ansåg heller att deras livskvalitet i stort hade försämrats efter 

bröstcancersjukdomen och några påstod att de på flera plan kunde säga att deras livskvalitet 

förbättrats. En kvinna sade: 

 

”För man ska ju inte bara tro att det är negativ att vara sjuk, för man får en livserfarenhet 

också… Ja, så jag kan inte påstå att det gjort mig, att jag fått en sämre livskvalitet utan, 

snarare tvärtom. Fast jag vet inte det, det kanske man inte får säga” (Intervju nr. 3). 

 

Flera uttryckte en ökad tacksamhet till livet och att cancerdiagnosen gjort att de omvärderat 

saker och skaffat sig en ökad fokus på det som är viktigt i livet. Flera talar om att de bortser 

bagateller, lever mer i nuet och inte hakar upp sig på småsaker på samma sätt som de gjorde 

innan sjukdomen. En av kvinnorna sade att hon fått högre känsla av egenvärde och blivit 

bättre på att säga ifrån. En kvinna sade att hon blivit snällare och flera uttryckte också ett ökat 

stöd och större uppskattning, respekt och ökad beundran från anhöriga och bekanta över vad 

de orkat genomgå. En kvinna sade: 

 

”Jag har ju fått beundran på något sätt, det här har ju du fixat utöver det vanliga ungefär, lite 

så, den känslan har jag lite, så är det bara nu, jag har ett gott anseende nu, att det är en lugn 

och stabil kvinna det här som fixar det mesta, så har det blivit. Så det är ju positivt, så det kan 

man ju säga att det nästan har blivit en förändring till det bra, jaa.” (Kvinna nr. 5). 

 

Negativa känslor 

Alla kvinnor upplevde den närmsta perioden innan och efter diagnosen som mycket psykiskt 

påfrestande med ångest, oro, nedstämdhet och dödsångest och något som flera uttryckte vid 

intervjutillfället är att de lever med en oro över att cancern ska komma tillbaka till exempel 

när något känns konstigt i kroppen. Ett ökat varseblivande av att livet är ändligt är också 
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något som blivit mer påtagligt. En ökad känslighet för ångestpåslag och ett argare humör är 

också sådant som uttrycktes. 

 

”Man kommer ju närmare döden, eller man tror ju liksom att man ska dö när man får en 

diagnos, det var ju det första jag tänkte, att jag skulle dö och då tänkte jag på min son som 

jag tyckte jättesynd om, som skulle förlora sin mamma. ” (Kvinna nr. 7) 

 

Coping-strategier 

Några faktorer som hjälpte kvinnorna till en ökad livskvalitet är kontakt med andra kvinnor 

som också lidit av bröstcancer genom till exempel cancerfonden, sminkkurs och yoga för 

cancersjuka. Motsatsen i form av aktivt avståndstagande från allt som har med cancer att göra 

är också en strategi som en kvinna använde sig av. Flera av kvinnorna betonar också 

acceptans och positivt tänkande som strategier de använt sig av för att orka ta sig igenom 

cancersjukdomen. En kvinna sade: 

 

”Ja, nu ska jag liksom lämna allting. En sak som också varit jätte... viktigt för mig är att... 

vad ska jag säga. Det är väl en förnekelse eller något av mig, men jag vill INTE ha med 

cancer att göra. Jag vill inte köpa rosa bandet, eller prata med någon om det här, jag vill inte 

ha med det här att göra. Ingenting”. (Kvinna nr. 6)  

 

Ålderns betydelse 

Spekulationer kring ålderns betydelse gjordes under intervjuerna och flera av kvinnorna 

kunde föreställa sig att det varit mycket viktigare med två bröst om sjukdomen hade drabbat 

dem i en yngre ålder. I övrigt var det tankarna och känslorna ungefär desamma mellan de 

kvinnor som var lite yngre och de kvinnor som var litet äldre kring beslutet att genomföra 

rekonstruktion och beslutet grundade sig på ungefär samma känslor oavsett ålder. 

 

Kroppsuppfattning 

Självbild 

De kvinnor som genomfört rekonstruktion har bland annat uttryckt att utseendet har varit en 

stor och viktig faktor som varit avgörande för att genomföra rekonstruktionen. Detta på grund 

av att de ville ha en hel kropp och inte känna sig stympade. De ville också känna sig mer 

kvinnliga och attraktiva. Efter genomförd rekonstruktion upplevde de att det blev mindre 
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tydligt vad de hade gått igenom och de kände sig som mer hela människor igen. De kände sig 

även mer vackra och stolta över sin kropp. Två kvinnor sade: 

 

“Man har känt sig stympad, jag vet inte vad jag ska säga, man ser inte normal ut, man kan, 

som jag sa förut, man kan inte ha på sig vad som helst, man kan inte ha någon snygg bikini 

för att man kan inte ha protesen man måste ha en speciell bikini med ficka som man kan 

stoppa in protesen, böjer man sig fram så syns ena bröstet och det andra är alldeles platt och 

bara hänger i själva bh:n.” (Kvinna nr. 7).  

 

“Nu är det nästan tvärt om, vi har husbil som vi är ute och kör med på somrarna och då 

duschar man ju ofta på campingar och ibland är det ju gemensamma duschar för kvinnor och 

om man är på någon festival och då kan jag tycka, jag gömmer det inte alls, titta ni om ni vill, 

vad fint det blev. Jag är nästan lite stolt över det så att säga. Absolut så det känns bara 

positivt och innan kändes det inte bra alls när jag var utan bröst så det är en väldig skillnad.” 

(kvinna nr. 5)  

 

De två kvinnor som valt att inte genomföra rekonstruktion menade att hälsan var viktigare än 

utseendet, och att de efter en viss tid av överläggning kommit fram till att en rekonstruktion 

inte kändes aktuellt för dem. En kvinna hade inte blivit erbjuden rekonstruktion och undvek 

att visa sig exempelvis badhus eller på badstrand medan de två andra kvinnorna till en början 

känt sig obekväma i offentliga duschrum men med tiden lärt sig att acceptera situationen. Vid 

intervjutillfället uppfattade de det inte som särskilt påfrestande. Vissa upplevde att de istället 

blivit mer medvetna om att ha fina kläder och frisyrer. En kvinna sade: 

 

“Jag tycker det är onödigt, jag tycker att jag är som jag är idag, och så får det vara. Jag 

tycker inte att jag ska behöva lägga mig på operationsbordet för att jag ska se ut på ett 

speciellt sätt.” (Kvinna nr. 4).  
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En annan kvinna svarade följande på frågan ”Har det påverkat dig negativt att du bara har ett 

bröst?” 

 

”Nej, inte särskilt. Men det är klart att det är lite trist, kan man ju säga men nej. Det har jag 

accepterat och jag mår ju bra. Alla till och med läkaren säger Åh du ser så frisk ut. Och så sa 

han, du har minst 5år kvar, kanske 20år. Då sa jag gärna 5 men inte 20, sa jag. Haha.” 

(kvinna nr. 3) 

 

Bröstprotesanvädning 

Vissa av kvinnorna som rekonstruerat bröstet använde bröstprotes innan rekonstruktionen 

genomförts och tyckte till en början att det var ett bra alternativ till rekonstruktion. 

Begränsningarna i vardagen bidrog dock tillslut till en stor vilja att genomgå rekonstruktion. 

De berättade att protesen gjorde det svårare att välja kläder och att ständigt behöva tänka på 

att ha rätt sorts kläder för att passa protesen var tråkigt. Det blev svårare att känna sig fin när 

och i dagens slut då protesen skulle tas bort gjorde sig sjukdomen ihågkommen. Flera kvinnor 

upplevde osäkerhet att duscha i offentliga miljöer när de var utan protes och även i intima 

situationer med partners eftersom det blev det mer tydligt att något var annorlunda.  En av de 

kvinnor som inte rekonstruerat använde bröstprotes vid intervjutillfället och upplevde detta 

som tungt och obekvämt. Hon använde den endast då hon var ute bland folk. Denna kvinna 

sade: 

 

”Ja det känns ju, jag far ju illa utav det på det sättet. Ja hemma t.ex. jag kan inte vänta tills 

jag får klä av mig. Få ta bort den där. Ja också så känner jag ju av att jag tror att det är den 

som gör att jag får ont i bland. ” (Kvinna nr. 3) 

 

Sexualitet 

Det var endast de kvinnor som utfört rekonstruktion som uttryckte att deras sexualitet blivit 

försämrad efter mastektomin. Känslolivet med motsatta könet blev lidande under sjukdomen 

både hos kvinnorna med partner och de utan partner. Det betonades att detta berodde på att 

kvinnorna inte känt sig trygga i sin kropp. De två kvinnorna som levde som ensamstående 

undvek intima situationer i högre grad efter mastektomin och innan rekonstruktion. En kvinna 

sade:  
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“Vårt känsloliv har blivit ganska lidande, blev det, för att jag vart ointresserad av sex till 

exempel, jag tyckte, det var lite sådär att man kände att det var inge roligt man kände sig lite 

stympad, när jag var utan bröst.” (Kvinna nr. 5). 

 

En annan kvinna sade: 

”Nej men jag vill absolut träffa någon men jag vet ju också att jag skulle inte träffa någon 

utan att ha pratat med den om hur det här ser ut. Jag skulle inte visa mig så, det skulle inte ha 

något ”one night stand” så det, inte för att jag kanske gjort det men förstår ni?” (Kvinna nr. 

6) 

 

Psykosocial hälsa 

 

Öppen kommunikation  

Flera betonar att de varit öppna och ärliga med sin sjukdom för att anhöriga och bekanta ska 

kunna bemöta det så bra som möjligt.  

En kvinna sade: 

”... så kunde jag visa att jag ändå mådde bra och att det fungerade så att, jag har varit öppen 

med vänner och släkten, allihop från första stund. Så jag har ingenting att dölja.” (Kvinna nr. 

1) 

 

Partnerns uppfattning 

De kvinnorna som hade partner och som hade valt att inte rekonstruera sitt bröst uppgav att 

deras partner inte brydde sig om att de saknade ett bröst, utan att deras hälsa var viktigare. 

Partnern var stöttande i beslutet att inte rekonstruera bröstet. De kvinnorna som hade partner 

och som valt att rekonstruera bröstet ansåg att det främst var för deras egen del som de valt att 

rekonstruera. En kvinna sade:  

”Ja, alltså, min partner bryr sig ju inte om hur jag ser ut om jag säger så. Utan han bryr sig 

ju mer om hur jag mår. Och det är ju klart att det blir ju en omskakning när man får ett 

sådant besked.” (Kvinna nr. 1) 
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En annan kvinna sade: 

”Jag känner ju också vad som, de kräver ju ingenting av mig längre på samma sätt, utan mer, 

hur står det till och jag älskar dig så säger min man.  Jag får så mycket beröm så att det är 

väl snarare så att jag har det bättre nu än tidigare. Så, så är det.” (Kvinna nr. 3) 

 

Stöd under sjukdomen 

Anhöriga har varit viktiga och stöttande för kvinnorna under sjukdomen oavsett om de 

rekonstruerat bröstet eller ej. Vissa har endast tagit hjälp av anhöriga under sjukdomstiden, 

andra har inte velat belasta sina anhöriga och har därför hållit dem på ett litet avstånd och sökt 

hjälp och stöd genom vården eller genom andra typer av instanser. En kvinna sade: 

 

”Sedan är det sedan så med de som är väldigt nära, om de blir ledsna och rädda, och då 

känner jag lite grann att då ska jag trösta dem också, och då kan det ju bli jobbigt på så vis, 

för jag är ju en sån där riktigt hönsmamma. Och då blir det ju sådär att då ska jag ta hand 

om dem, och då kan det bli lite grann så att man kan hålla de allra närmsta lite grann ifrån 

sig.” (Kvinna nr 4).  

 

Upplevelse av vården 

 

Omhändertagande/Bemötande 

Alla kvinnorna uttrycker att de i stort är tacksamma med de medicinska insatser som gått att 

genomföra och att personalen, framförallt sjuksköterskor bistår med mycket stöttning och 

hjälp genom sjukdomsprocessen. Flera av kvinnorna har fått en speciell kontaktsjuksköterska 

på Onkologen som vissa upplevt en mycket god och lättillgänglig kontakt med, medan det för 

andra upplevts som mer krångligt och att de upplevt att de fallit mellan stolarna. Inför valet 

om rekonstruktion gavs information från kirurgerna om operationen och komplikationer som 

de flesta kvinnorna upplevde som tillfredsställande. De fick också hjälp och rådgivning för 
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hur de skulle göra sitt val. För vissa av de kvinnor som valt att göra rekonstruktionen hade 

informationen ingen betydelse, valet var redan gjort. Flera av kvinnorna upplevde ett snabbt 

omhändertagande efter att diagnosen fastställdes. En kvinna fick däremot ringa själv och fråga 

angående beskedet, vilket hon var mycket missnöjd över. En kvinna sade: 

”Informationen som jag fick eller informationen som man får från plastikkirurgen var ju 

jättebra och fick enskilt samtal med läkare och han ritade upp och såhär, så det var jättebra. 

Sen hade jag ju, jag hade ju inga tankar, jag hade ju bara bestämt mig för att jag skulle göra 

det, jag hade ju inga frågor men jag tror att hade man mycket, hade man frågor så fick man 

bra svar för de, jag tycker plastikkirurgerna är jätteduktiga och trevliga.” (Kvinna nr. 7) 

För de flesta kvinnorna är kontinuitet i vården och hos den behandlande läkaren en av de 

viktigaste faktorerna för en bra vård.  Detta för att kunna känna att man kan lita på att läkaren 

vet vem man är och slippa berätta om sin historia varje gång, även för att ha någon att höra av 

sig till vid problem som då på en gång kan ge en lösning. Flera betonar en bristande 

kontinuitet i vården vilket de varit missnöjda med. En kvinna berättade: 

”Så jag bad om att, jag fick ju olika hela tiden! Och det tycker jag man kan säga, DET är 

viktigt, Det är en viktig punkt.”(Kvinna nr 3). 

 

Vård efter utskrivning 

De flesta kvinnorna upplevde en känsla utav övergivenhet när de blivit färdigbehandlade och 

många önskar ett bättre system för eftervård med exempelvis uppföljningssamtal eller 

återbesök närmare än fem år efter utskrivning. En kvinna säger: 

”Jag hade nog tyckt att det skulle varit väldigt bra för mig om jag hade haft någon automatisk 

eftervård att man automatiskt blev ihopkopplad med någon kurator eller någon att prata 

med.” (Kvinna nr. 4). 
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Bröstcancerkirurgi 
 

Valet: Bröstrekonstruktion/ej bröstrekonstruktion 

 
Viktigt med rekonstruktion 

För alla de 4 kvinnor som valde att genomföra en bröstrekonstruktion var det ett relativt 

enkelt val och de ansåg de att nyttan övervägde riskerna med att genomföra en ytterligare 

operation. Den stora anledningen till valet var att de fått en skev kroppsuppfattning med 

avseende på kvinnlighet, utseende och sexualitet efter mastektomin. Att ingreppet var stort 

och stundtals jobbigt påpekade kvinnorna men viktigt var att poängtera att det hade varit värt 

det, och att ingen av dem ångrade beslutet. En av de intervjuade kvinnorna uppgav att 

anledningen till att hon genomförde en rekonstruktion var att hon blev erbjuden det och att det 

var ett sådant bra erbjudande som hon inte kunde tacka nej. En kvinna sade: 

 

“Ja, men det var helt klart på något sätt att det skulle bli ett bröst till, och den här stora 

operationen jag gjorde för 2 år sedan, när jag låg där efteråt, jag fick ju också en blödning 

efter det så jag fick göra en liten operation ett dygn efteråt, och jag tänkte att hade jag vetat 

det här hade jag inte gjort, för det var fysiskt väldigt tungt. Det är klart jag inte ångar mig nu, 

men det var ett val jag gjorde och det var jättejobbigt men idag är jag glad för det, såklart. ” 

(Kvinna nr. 6).  

 

Oviktigt/riskfyllt med rekonstruktion 

Anledningen för de 3 kvinnor som valde bort rekonstruktion var av olika anledningar. En av 

kvinnorna blev inte erbjuden rekonstruktion och visste inte att det gick att genomföra. De två 

andra kvinnorna ville lägga fokus och energi på att bli friska från cancersjukdomen. De 

nämnde också att bröstrekonstruktion innebar ett flertal komplicerade och stora operationer 

med risk för komplikationer, lång återhämtnings tid och en belastning för familjen. En av 

kvinnorna blev också rekommenderad att avstå. Vissa har uttryckt att samhällets ideal och 

normer om hur en kvinna ska se ut inte skulle styra dem till att genomföra en farlig operation. 

En kvinna delade med sig av sina tankar kring valet att inte göra bröstrekonstruktion: 
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“Eh, det är alltid risker med operation och ta de stora risker med operationen och vad det 

innebär, för mig betyder det inte så mycket och om man riskerar ett dåligt resultat och då kan 

jag lika gärna gå med en protes och den vet jag var jag har och hur den ser ut och så 

frågande jag min man, och han tyckte absolut inte jag skulle göra det här, utan att tyckte inte 

det spelade någon roll utan att det var för stora risker, och då var det avgjort då tar jag inte 

det, och det är så att familjen tar väldigt mycket stryk”(Kvinna nr. 2).  

 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att alla kvinnorna som intervjuades cirka 3 år efter bröstcancerdiagnosen 

upplevde en oförändrad eller förbättrad livskvalitet. Överlag så skattade de sin livskvalitet 

som god. Flera led av ohälsa på många sätt den närmsta tiden efter diagnosen och har fått en 

förändrad livssyn. De kvinnor som valde att rekonstruera bröstet upplevde lidande på grund 

av utseende och försämrad sexualitet och detta var de främsta orsakerna till att de sedan gick 

igenom rekonstruktionsoperation. De kvinnor som valde att avstå gjorde detta av hälsoskäl, 

att de inte hade blivit erbjuden operation eller att de tyckte det var onödigt. Anhöriga var 

viktiga och stöttande under sjukdomstiden och de som hade partner upplevde ett stöd från 

denna person i valet av kirurgi. Beträffande ålder kunde inga olikheter i uppfattning eller för 

valet uppfattas. 

 

Att livskvaliteten kan påverkas i positiv riktning efter en bröstcancerdiagnos är något som 

Bergh et al (2007) också påvisat med kvinnor som upplevt ökat självförtroendet, omvärdering 

och omprioritering i livet. 

 

De kvinnor som genomförde rekonstruktion upplevde alla att de var nöjda med resultatet 

något som kan jämföras med en studie utförd av Malmberg och medarbetare (2000) där cirka 

80 % av de kvinnor som deltog upplevde sig nöjda. De kvinnor som genomförde 

rekonstruktion gjorde det för att få en hel kropp igen och känna sig kvinnlig och detta i 

enlighet med resultatet från en studie av Alderman och medarbetare (2010), där deltagarna 

valde att genomgå rekonstruktion på grund av deras kroppsuppfattning, att de kände sig 

stympande, oattraktiva och okvinnliga. Kvinnor i vår studie som inte genomförde 
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rekonstruktion valde det för att de inte tyckte att deras kropp behövde ändras, för att riskerna 

med en ytterligare operation var för stor eller att lidandet för dem själva och deras anhöriga 

har ansetts bli för stort.  Dessa kvinnor som alla hade en manlig partner fick ett stort stöd från 

denna som inte ansett att det var viktigt att genomföra rekonstruktion. I en studie gjord av 

Fallbjörk och medarbetare (2010) visar resultatet att valet att göra rekonstruktion eller ej 

baserades till största del på kvinnornas egen vilja och de lät sig inte påverkas av andra, vilket 

också några av kvinnorna i vår studie påpekade. Valet om att inte rekonstruera ett bröst 

gjordes utifrån deras egna värdesättningar och de ville inte låta samhällets normer påverka 

dem. De kvinnor som levde som ensamstående har uttryckt ett stort behov av att genomföra 

rekonstruktion och det sa sig som må dåligt efter mastektomin. För dessa var rekonstruktion 

mycket viktigt och i vissa fall en självklarhet att genomföra, något som också bekräftas i 

tidigare studier av Huguhet et al, (2009) och Schover (1999) som visat att behovet av 

rekonstruktion från just denna patientgrupp varit ökat. Att genomföra rekonstruktion har varit 

viktigt för dessa med avseende på att träffa en eventuell partner och att känna sig bekväm i 

intima situationer. 

 

De kvinnor som genomfört rekonstruktion och endast dessa, uttryckte också svårigheter kring 

sin sexualitet efter mastektomin med minskad lust eller undvikande av intima relationer. 

Precis som tidigare studier visat är en av anledningarna till att kvinnor genomför 

rekonstruktion kopplat just till sexualitet och att man vill känna sig attraktiv, kvinnlig och 

trygg i sexuella situationer, sådant som påverkar upplevelsen av livskvalitet (Reaby, 1998: 

Shameem, Yip & Fong, 2008). De kvinnor som valt att avstå rekonstruktion talade inte om 

ämnet som något problem vilket också bekräftar tidigare studier. 

 

I enlighet med resultat från Parker (2004) har även deltagarna i denna studie uppgett att de har 

fått bra information om rekonstruktion, förutom en som inte fått någon information alls om 

rekonstruktion. Parker (2004) presenterar också i sin studie att en ökad delaktighet i sin 

behandling genom bra information leder till snabbare tillfrisknade och mindre antal 

komplikationer. I denna studie betonas även vikten av bra information vid valet om 

rekonstruktion och att de kvinnor som inte rekommenderas att genomgå rekonstruktion i alla 

fall vill ha information om rekonstruktionen så att de själva kan besluta ifall de vill avstå och 

att det inte är läkaren som bestämmer. I denna studie, liksom i vår studie, är det också kvinnor 

som inte fått information om att rekonstruktionsmöjligheten fanns och en viktig fråga att 

diskutera är vad orsakerna till detta kan vara? Kan detta möjligtvis ha med en kvinnas ålder 
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att göra? Kvinnorna i vår studie uttrycker dock att de hade gjort samma val även om de fått 

bristfällig information. I valet om vilken sorts rekonstruktion som skulle göras har alla följt 

läkaren råd och inför ingreppet uppfattade de informationen som gavs som tydlig. Vid valet 

att inte göra en rekonstruktion har informationen i vissa fall varit avgörande, då de talat om 

vad som kan gå fel och hur det kommer gå till.   

 

Beträffande ålder kunde inga olikheter i tankar och känslor kring bröstrekonstruktion höras 

mellan de yngre och de äldre kvinnorna som deltog. Snarare skilde sig uppfattningen mer 

mellan de som valt att göra rekonstruktion med de som valt att avstå, men i dessa grupper 

fanns det både äldre och yngre kvinnor. Detta motsäger flera tidigare resultat till exempel en 

studie av Héquet och medarbetare (2013) som visade att äldre kvinnor mer sällan gör 

rekonstruktion än yngre relaterat till att de inte tycker att utseende är lika viktigt, är räddare 

för komplikationer och inte upplever lika stor press att uppnå yttre skönhet som yngre. I 

denna studie var dock studieantalet så pass litet att slumpen kan ha varit avgörande för vilka 

som deltog. 

 

Den vård som kvinnorna fått i samband med bröstcancersjukdomen har de i stort uppfattat 

som bra medan behandlingsprocessen var igång. Då fanns det mycket vårdpersonal 

runtomkring som hjälpte till och stöttade. När behandlingsprogrammet var avslutat och de 

förväntades vara friska upplevde de dock en stor psykisk påfrestning och känslor utav 

ensamhet, övergivenhet och rädsla kom över dem i högre grad än under 

behandlingsprocessen. Här skulle det behövas någon form av insats som fångar upp kvinnor 

och stöttar dem bättre i deras situation, många av de intervjuade kvinnorna uppgav att de 

gärna skulle haft någon att prata med, men inte vågat eller orkat ta upp kontakten själva. Vissa 

upplevde en god kontakt med Onkologen och den kontaktsjuksköterska de blivit tilldelade 

där, medan flera uttryckt missnöje över denna verksamhet. Hursomhelst ser vi ett ökat behov 

av vård efter behandlingsperioden är avslutat och detta inte enbart på kvinnornas initiativ. 
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Metoddiskussion 
För att kunna uppnå mättnad i studien önskades 12 kvinnor men på grund av tidsbrist 

intervjuades endast 7 kvinnor. Detta ledde till att det inte blev fullständig mättnad men en 

tendens av liknande svar hos kvinnorna kunde ändå uppmärksammas.  

 

Studien berörde flera ämnen som kan uppfattas som privata och känsligt, vilket kan ha lett till 

att de medverkande kvinnorna uteslöt viktig information av denna karaktär. Dock var ingen 

annan metod aktuell för studiens syfte och under de genomförda intervjuerna fick inte 

författarna känslan att någon av respondenterna inte berättade sådant de egentligen kände.  

 

Analysmetoden som användes var en välbeprövad metod inom kvalitativ forskning. Genom 

grundläggande i kunskap i denna genomfördes analysen på ett riktigt sätt så att relevant 

information kunde utläsas från intervjuerna.  

 

Dock kan tillförlitligheten i denna studie ifrågasättas då det endast har varit författarna som 

dragit slutsatser utifrån intervjuerna. Även förförståelse som t.ex. egna erfarenheter kan vara 

en bidragande faktor till att tolkningarna av intervjuerna kan ha påverkats. 

 

Trovärdigheten vara bristande då kvinnorna kan ha uppfattat frågorna på olika sätt. Frågor har 

också ibland uppfattats som konstigt utformade och personen hade emellanåt svårt att förstå 

vad som efterfrågades. Författarna kan ha ställt ledande frågor, lagt in egna värderingar och 

ha bjudit in till dialog istället för intervju, något som kan ha påverkat respondenternas svar.  

 

Överförbarheten är inte hög då det är en studie av kvalitativ metod och med få deltagare. Det 

faktum att respondenterna själva fick välja att delta i en studie som denna, betyder att de var 

öppna och villiga att dela med sig av sina upplevelser, något som kan uppfattas som bias då 

personer som valt att avstå från deltagande kanske besitter en annan typ av uppfattning de inte 

vill delge. En gemensam egenskap kvinnorna uttryckte var till exempel att de valt att tala 

öppet om sin sjukdom, något som alla människor kanske inte väljer att göra. 
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Slutsats 
Kvinnorna som deltagit i denna studie har i enlighet med tidigare forskning oavsett om de 

genomfört rekonstruktion eller ej, inte skattat sin livskvalitet sämre än innan 

bröstcancerdiagnosen men påpekar att tankar, känslor och värderingar blivit annorlunda. De 

flesta kvinnor som genomförde rekonstruktion upplevde stort lidande vad gäller utseendet och 

de som valde att avstå upplevde att riskerna och lidande med en ytterligare operation var för 

stora också detta i enlighet med tidigare forskning. Några olikheter vad gäller ålder 

uppfattades dock inte.  

 

Kliniska implikationer 
Kvinnorna var i stort nöjda med vården de fick under behandlingsperioden men flera 

upplevde bristande stöd efter avslutad behandling. Detta är något som vården skulle kunna 

förbättra genom att erbjuda tätare uppföljningssamtal eller bättre fungerande 

kontaktmannaskap med vårdpersonal. Vidare forskning inom området behövs göras för att 

kunna ge ett bättre stöd och utforma en mer patientcentrerat vård för denna patientgrupp, där 

både fysiska och psykiska vårdbehov uppmärksammas. 
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BILAGOR 

BILAGA 1 

 

Till dig som genomgått bröstkirurgi,   

Vid Uppsala Universitet pågår en studie om livskvalitet och bröstcancer, se bifogat 

informationsbrev. Studien vill undersöka om det finns skillnader i hälsorelaterad livskvalitet 

hos kvinnor som utfört reduktion av bröst med eller utan bröstrekonstruktion. Studien görs för 

att vårdpersonal ska få en ökad förståelse för kvinnors funderingar inför valet av att 

genomföra en rekonstruktion för att kunna ge bättre stöd. Vi söker nu 12 personer som vill 

delta i intervjustudien.  

Vi är två sjuksköterskestudenter som går sista terminen på sjuksköterskeprogrammet vid 

Uppsala Universitet som ska göra intervjuerna som del av vårt examensarbete.  

Genom att tacka ja till studien tackar man ja till att vara med i en intervju som handlar om Din 

livskvalitet efter bröstcancerkirurg. Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter och skall ske under 

någon av veckorna 41 och 42 hösten 2013.  Intervjun kommer att spelas in för att sedan 

analyseras och användas i resultatet av studien. Personuppgifter kommer inte att finnas med i 

studien utan destrueras så fort tillräcklig data är insamlad. Det är endast vi (författarna), 

handledare och examinator som kommer att ta del av intervjuerna. Studien är etiskt prövad 

och godkänd av medicinsk etisk kommitté. 

Genom att skicka tillbaka denna blankett underskriven i det bifogade kuvertet säger du att du 

kan tänka dig att medverka i studien och vi kommer då att ringa upp dig för att bestämma tid 

och plats för intervjun. Deltagandet i studien är helt frivilligt och Du kan närsomhelst välja att 

avbryta ditt deltagande i studien utan att ange orsak. Det kommer inte att påverka din framtida 

vård.  

 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare!  

Med vänliga hälsningar, 

Agnes Åström (0763143111), Malin Öhrn (0704473866) & 
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Handledare Afsaneh Roshanai (018-471 35 31) 

 

Jag intygar härmed att jag vill delta i studien som skall undersöka hälsorelaterad livskvalitet 

efter bröstreduktion med eller utan rekonstruktion av bröst. Detta kommer att innebära att jag 

deltar vid ett intervjutillfälle tillsammans med någon av studiens författare och svarar på 

frågor gällande ovanstående ämne. Mitt deltagande i studien är helt frivilligt och jag kan välja 

att närsomhelst avbryta mitt deltagande utan att ange orsak och utan att det påverkar min vård.  

 

Genomfört bröstrekonstruktion  Ja ☐  Nej ☐ 

 

Signatur:___________________________________________________________________ 

 

Namnförtydligande:___________________________________________________________ 

 

Telefonnummer (inkl. riktnummer):______________________________________________ 

 


