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SAMMANFATTNING 

Introduktion 

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdom hos kvinnor i den svenska befolkningen. Vid 

icke spridd cancer är behandlingen alltid operation där en del eller hela bröstet opereras bort. 

Det kan vara mycket svårt för många kvinnor att acceptera bröstförlust och mastektomi 

upplevs ofta av kvinnor som ett trauma och ger en försämrad kroppsuppfattning.  

 

Syfte  

Syftet var att beskriva kvinnornas livskvalitet och psykosociala tillstånd efter mastektomi.  

 

Metod 

En systematisk litteraturstudie baserades på granskning av 14 kvantitativa artiklar och en 

kvalitativ artikel. Artiklarna kvalitetsgranskades, analyserades och diskuterades och 

sammanställde resultatet med olika tema.  

 

Resultat 

Analysen resulterade i två huvudkategorier: Livskvalité och psykosociala konsekvenser. De 

psykosociala konsekvenserna efter genomförd mastektomi bestod av tre subkategorier 

nämligen: sämre kroppsuppfattning, minskad sexuell lust samt ångest och depression vilket i 

sin tur ledde till försämrad livskvalitet. 

 

Slutsats     

Försämrad livskvalitet, dålig kroppsuppfattning och psykisk ohälsa såsom depression, ångest 

samt försämrat sexualliv påvisades hos majoriteten av kvinnor som genomgick mastektomi. 

Det är därför viktigt att vårdpersonal ökar sina kunskaper och förståelse för individens behov 

för att kunna ge rätt stöd och erbjuda olika anpassade insatser i syftet att minska den psykiska 

påverkan och öka kvinnornas livskvalité. 

 

Nyckelord 

Bröstcancer, mastektomi, kroppsuppfattning, livskvalité, sexualliv. 

 

 

 



ABSTRACT 

Introduction 

Breast cancer is the most common cancer among women in Sweden. For non- metastasized 

cancer, the treatment is always surgery where part or the entire breast is surgically removed 

combined with radiation therapy, hormonal and chemotherapy. It can be very difficult for 

women to accept breast loss and mastectomy is often experienced by women as a trauma and 

gives a diminished body image.  

 

Aim 

Purpose was to describe women's quality of life and psychosocial condition after mastectomy. 

Ethical considerations have been made. 

 

Method 

Method vas a systematic literature study based on 14 quantitative articles and one qualitative 

article. The articles were reviewed for quality, analyzed and discussed and the results 

summarized in different themes.  

 

Results  

The analysis resulted in two main categories: Quality of life and psychosocial consequences. 

The psychosocial consequences after the mastectomy was described in three sub-categories 

namely: poor body image, decreased sexual desire, as well as anxiety and depression, which 

in turn led to reduced quality of life. 

 

Conclusion 

Reduced quality of life, poor body image and psychological problems such as depression, 

anxiety and impaired sexual life was found in the majority of women who underwent 

mastectomy. It is therefore important that health professionals look to the individual's needs 

and increase their knowledge and understanding to provide the right support and offer various 

proper services with the aim to reduce psychological stress and increase quality of life.  

 

Keywords 

Breast Cancer, mastectomy, body image, quality of life, sexual life. 
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1-BAKGRUND 

1.1 Vad är cancer? 

I kroppen finns många olika organ som har speciella uppgifter.  Dessa organ består av 

miljarder av små celler. Cellerna delar sig och det skapas nya celler hela tiden. Det som styr 

celldelningen är gener inuti varje cell. Cancer startas när det blir en rubbning i 

delningsbalansen och dessa celler får fel signaler från generna. Då börjar cellerna delas på 

felaktigt sätt och leder till bildning av en kompakt massa dvs. en tumör (Sköld Nilsson, 2010). 

 

1.2 Bröstcancer, epidemiologi 

Ett av de största hälsoproblemen för kvinnor är bröstcancer (Astra Zeneca, 2004). Bröstcancer 

räknas som den vanligaste cancersjukdom hos kvinnor och efter prostatacancer den näst 

vanligaste cancersjukdomen hos den svenska befolkningen. Antal kvinnor med bröstcancer i 

Sverige beräknas vara 8382 fall motsvarande 30,3% av alla cancersjukdomar hos kvinnor 

enligt socialstyrelsens rapport 2013 (Socialstyrelsen, 2013). 

Varje dag drabbas mellan 15 och 20 kvinnor av bröstcancer i Sverige. Medelålders och äldre 

kvinnor drabbas mer. På grund av bättre behandling och tidig diagnos har 

överlevnadsprognosen blivit bättre (Cancerfonden, 2013). 

 

1.3 Diagnos 

Enligt Ullenius (1996) upptäcks mer än hälften av alla brösttumörer av kvinnorna själva. 

Under 1950-60 – talet framställdes bröstcancer som en symptomgivande sjukdom ofta i 

kliniskt stadium II-IV, medan idag påvisas sjukdomen som ett isolerat mammografifynd i 

stadium I. Trippeldiagnostiken är grundpelaren i bröstcancersdiagnostik. Det innebär klinisk 

undersökning, bilddiagnostik och nålbiopsi för cytologi. Om denna rutin följs visar 

erfarenheten att känsligheten för upptäckt av bröstcancer är nära 100 % (Astra Zeneca, 2004). 

 

Riktad hälsoundersökning med mammografi för bröstcancer började 1977 i Sverige och de 

första resultaten presenterades 1985. Utifrån detta resultat utarbetade socialstyrelsen med 

allmänna råd för att tidigt upptäcka bröstcancer med mammografiscreening i syftet att minska 

dödlighet i bröstcancer (Astra Zeneca, 2004). Baserat på mammografistudier har 

socialstyrelsen rekommenderat mammografihälsokontroll vilket genomförs vid 40 års ålder 

och uppåt i hela Sverige (Sverige. Läkemedelsverket, 2011). 
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1.4 Behandling 

Tumörens storlek och spridning av bröstcancer dvs. stadieinledningen ligger till grund för typ 

av behandling (Berntzen, Danielsen & Almås, 2011). Vid icke spridd cancer är behandlingen 

alltid operation där en del (partiell mastektomi) eller hela bröstet (total mastektomi) opereras 

bort. Strålbehandling utförs på alla patienter efter kirurgi (Ericson & Ericson, 2012). 

Hormonell- och cytostatikabehandling är andra vanliga åtgärder som ges för att minska risken 

för recidiv av bröstcancer (Cancerfonden 2013). Hos majoriteten av patienter som har 

genomgått bröstbevarande kirurgi dvs. partiell mastektomi är kosmetiken mer acceptabel.  Att 

bevara brösten hos cancerpatienter har flera fördelar bl.a. ger det en bättre kroppsuppfattning 

hos kvinnan. Dessutom minskar behovet för rekonstruktiv kirurgi och bröstprotes (Astra 

Zeneca, 2004). 

 

1.5 Kroppsuppfattning efter bröstcancerbehandling 

Själva bröstcancerdiagnosen väcker tankar om en fysisk förändring som berör ett centralt 

kvinnligt organ. Som en följd av bröstcancerbehandling drabbas många kvinnor av 

klimakteriesymptom. Även vid minimalkirurgi finns ett ärr som ständigt påminner om 

diagnosen bröstcancer. Större kirurgi, strålbehandling, hormonell och cytostatikabehandling 

lämnar ännu större spår. Det leder till försämrad kroppsuppfattning hos kvinnan (Astra 

Zeneca, 2004). 

 

Bröstcancer patienter som förlorar bröstet, helt eller delvis upplever att kroppsbilden 

förändras. Bröstet är en symbol för kvinnligheten och därför kan det vara mycket svårt för 

många kvinnor att acceptera bröstförlust. Av detta skäl rekommenderas att så tidigt som 

möjligt och helst innan operation ge kvinnan information och rådgivning om rekonstruktion 

och om omedelbar rekonstruktion är möjlig (Astra Zeneca, 2004). 

 

Kroppsliga förändringar till följd behandlingarna medför att man kanske inte känner igen sig 

själv och påminner kvinnan om sjukdomen. Patienten upplever att hon inte längre är attraktiv 

och får det svårt att förstå hur andra uppfattar henne fysiskt (Bergh, 2007). De kvinnor som 

genomgår radikal mastektomi upplever större problem med kroppsuppfattningen och får 

svårigheter att hitta passande kläder samt får en försämrad sexualitet jämfört med de som gör 

bröstbevarande kirurgi (Cancerfonden, 2006). 
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Bara beskedet ”Du har cancer” är fruktansvärt i sig. Oro, alla funderingar om sjukdomen, 

operation och eventuella behandlingar med starka mediciner gör allt ännu värre. Att förlora ett 

eller både brösten, att tappa håret, eventuella förändringar i naglar samt svullnad i kroppen 

pga. kortisonbehandlingar är väldigt långt ifrån de kvinnliga idealen (Andersson, 2004).  

 

1.6 Livskvalitet och psykosocialt tillstånd efter bröstcancerbehandling 

Med referenser till tidigare studie av Sammarco (2009) definieras livskvalitet som personens 

känsla av välbefinnande vilket beror på individens tillfredsställelse eller missnöje utifrån 

aspekter av livet som är viktiga för personen. Livskvalitet omfattar samspelet mellan fyra 

områden det vill säga: Hälsa och funktion, socioekonomiska, psykologiska/andliga och familj. 

 

Det mentala, själsliga och kroppsliga välbefinnandet är faktorer som påverkar individens 

psykosociala tillstånd. Ordet psykosocial definieras som ett förhållande och tillstånd som 

handlar om samspel mellan psykologiska och samhälleliga förutsättningar, uttryck och krav. 

Samspelet mellan psykosocial ohälsa och personliga utvecklingar påverkas starkt av sociala 

faktorer som arbetet, sociala nätverk, familjeliv, psykisk och kroppslig samsjuklighet och 

påfrestningar. (Psykologiguiden, 2014).  

 

Utöver det fysiska lidandet påverkas även psyket av den kroppsuppfattning (Body image) som 

patienten kan få efter operationen. Stressreaktioner, ångest och depression är vanliga. För 

kvinnor är bröst inte bara en symbol för kvinnlighet, utan det är även en viktig del av 

känslolivet (Berntzen et al., 2011). Att förlora ett bröst kan påverka kvinnans självbild 

(Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005). Nedsatt kognitiv funktion av kvinnor lång tid efter 

behandling uppmärksammas allt mer under senare år (Bergh, 2007). Olika psykiska problem 

och påfrestningar såsom depression, trötthet, psykisk stress, kognitiv funktionsnedsättning 

och sexuella problem kan komma som konsekvenser till bröstcancerdiagnos. Det är därför 

viktigt att uppmärksamma patienter som har dessa problem och ge det stöd de behöver. Det 

fysiska och psykiska lidandet kan leda till en sämre livskvalitet, vilket är ett hälsoproblem för 

denna grupp. Besked om bröstcancer upplevs som en känslomässig påfrestande livshändelse. 

Cancersjukdom är starkt förknippad med hot om död för de flesta patienter och beskedet 

känns som ett slag oavsett om man är förberedd eller inte (Cancerfonden, 2006).  

 

 

http://www.adlibris.com/se/sok?q=Nina%20Jahren%20Kristoffersen
http://www.adlibris.com/se/sok?q=Finn%20Nortvedt
http://www.adlibris.com/se/sok?q=Eli-Anne%20Skaug%20%28red.%29
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1.7 Sexuella störningar 

Känselbortfall eller förändrad känsel efter operation och behandling kan leda till att 

patienterna får sexuella problem som påverkar samlivet och parrelationen. Varav det är viktigt 

att även eventuell partner blir delaktig och får upplysning, stöd, tips och råd. (Astra Zeneca, 

2004). De kvinnorna med radikal mastektomi upplever större problem med en försämrad 

sexualitet jämfört med de som gör bröstbevarande kirurgi Sexuella problem som blivit 

bestående har funnits hos 20-30% av kvinnor med en bröstcancerbehandling vid 

långtidsuppföljning. Att komma i klimakteriet i samband med hormonellbehandling och 

cytostatikabehandling ökade risken för relationsproblem med partnern och sexuella problem. 

(Bergh, 2007).  

Kroppsuppfattningen påverkades negativt och många kvinnor drabbades av minskad sexuell 

lust efter sjukdomen på grund av oro och nedstämdhet (Cancerfonden, 2006). 

 

1.8 Stöd 

Socialstyrelsen påpekar i sina rekommendationer på olika former av hälsoproblematik som 

kan förekomma efter diagnosen bröstcancer och föreslår tidiga insatser för att minska den 

negativa påverkan och försöka öka livskvaliteten (Socialstyrelsen, 2013). Möjligheterna att 

erbjuda patienten skräddarsydd kirurgisk behandling ökas genom samarbete mellan olika 

kirurgiska specialister. Ett gott resultat förväntas vid olika kombinationer av rekonstruktiv 

teknik i samband med bröstcancerkirurgi vilket rekommenderas att man erbjuder till alla 

patienter (Astra Zeneca, 2004). 

 

På initiativ av docent Karin Gyllensköld bildades 1978 den första bröstcancerföreningen i 

Stockholm. Personer med psykoterapeutisk inriktad utbildning som psykologer och kuratorer, 

samt präster samverkade som kursledare. Det finns även utbildningar som utformas som 

veckoslutskurser och studiecirklar som finansieras genom bidrag från Landstinget, fonder, 

Svenska Kyrkan och stiftelser (Ullenius, 1996). 

 

Det finns tidigare studier som har undersökt livskvalitet och upplevelser hos kvinnor som har 

genomgått mastektomi p.g.a. bröstcancer och som tar upp många psykiska problem samt 

sämre livskvalitet p.g.a. kroppsuppfattning (Montazeri et al., 2008; Gordon & Siminoff, 2010; 

Shoma et al., 2009). Simeao och medarbetare (2013) forskade på livskvaliteten hos kvinnor 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Shoma%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19678927
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Shoma%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19678927
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som enbart gjorde mastektomi. Resultatet visade att mastektomi utan 

rekonstruktionsoperation gav mycket låg livskvalitet hos kvinnorna. 

 

En annan studie har forskat på effekt av mastektomi på kroppsbild och sambandet mellan 

kroppsbild, livskvalitet och depressionsintensitet samt jämfört detta med de som har 

genomgått extremitet amputation. Studien visade att kroppsbilden hos mastektomerade 

kvinnor påverkar livskvaliteten mer negativt jämfört med de som har amputerat extremitet 

(Akkaya , Atalay, Selcuk , Akkaya & Ardıç , 2011). Det är därför viktigt att så tidigt som 

möjligt tillgodogöra behovet för denna patientgrupp utifrån rätt insatser och planering för att 

erbjuda god omvårdnad, minska deras lidande och förbättra livskvaliteten (Berntzen et al., 

2011). 

 

2. Problemformulering 

Bröstcancer är den största cancerformen hos kvinnor i Sverige och vid icke spridd cancer är 

behandlingen alltid operation där en del eller hela bröstet opereras bort. Förlust av bröst för en 

kvinna kan leda till olika psykiska och fysiska lidanden som kan försämra livskvaliteten hos 

patienten. I en sjuksköterskas arbete ingår att arbeta med omvårdnad och ge stöd till patienter 

som har fysiska och psykosociala besvär i samband med sina sjukdomar. Det är därför av stor 

vikt att öka kunskapen om hur denna patientgrupp mår för att sedan kunna på bästa sätt ge det 

stöd och omvårdnad som dessa kvinnor behöver. 

 

3. Syfte 

Syfte med studien var att utifrån befintlig litteratur beskriva kvinnornas livskvalitet och 

psykosociala tillstånd efter genomgången mastektomi. 

 

4. Frågeställningar 

1. Hur beskrivs livskvalitet hos mastektomerade kvinnor? 

2. Vilka psykosociala konsekvenser uppstår efter en mastektomi? 

 

5. METOD 

5.1-Design 

Studien utfördes som en litteraturstudie där 15 vetenskapliga artiklar som beskrev kvinnors 

livskvalitet och psykosociala tillstånd efter mastektomi. 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Akkaya%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22320972
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Atalay%20N%C5%9E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22320972
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Selcuk%20ST%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22320972
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Akkaya%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22320972
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Ard%C4%B1%C3%A7%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22320972
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5.2-Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier 

Artiklarna bestod av originalstudier skrivna på svenska eller engelska som har publicerats år 

2008 och framåt. Studierna var kvantitativa med minst 30 deltagare eller kvalitativa studier 

och svarade på denna studies frågeställningar. Även studier som jämförde livskvalitet och det 

psykosociala tillståndet hos både mastektomerade kvinnor och hos kvinnor med 

bröstbevarande kirurgi inkluderades. Bara artiklar med hög eller medelhög kvalitet enligt 

bedömningsmallarna från Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) valdes (Bilaga 3 & 4). 

Dessutom skulle de vara tillgängliga online genom Uppsala universitets databas och godkända 

av etisk kommitté. 

 

Exklusionskriterier: 

Studier med låg kvalité samt studier där patienten inte har genomgått mastektomi eller 

bröstbevarande kirurgi exkluderades. Dessutom exkluderades de artiklar som hade studerat 

livskvalitet och psykosociala tillstånd i samband med profylaktisk mastektomi. 

 

5.3-Sökning och urval 

Litteratursökningen utfördes vid olika tillfällen mellan den 24 februari och den 9 mars 2014 i 

databaserna Pubmed, Cinahl och PsycINFO. Utifrån studiens syfte valdes sökord som body 

image (kroppsbild), breastcancer (bröstcancer), quality of life (livskvalitet), mastectomy 

(mastektomi), distress (ångest), anxiety (oro) och psychosocial (psykosocial) för att hitta 

relevanta artiklar. Sökorden som användes blev kontrollerade i MeSH. En kombination av 

olika sökord användes för att hitta tillräckligt många artiklar. Till exempel utfördes ett försök 

den andra mars 2014 i databasen Cinahl med följande sökord ” mastectomy, quality of life”. 

Sökningen begränsades med “ Linked full text”, “female”, “English language”, “January 

2008- January 2014” och gav 34 träffar varav tre var relevanta för studien. 

En sammanfattning av sökresultatet och valda artiklar presenteras i Tabell 1(Bilaga 1). 

 

5.4-Kvalitetsgranskning 

För att bedöma kvalitén hos de valda artiklarna användes granskningsmallar från Willman och 

medarbetare (2006) som en grund (Bilaga 3 och 4). Vissa frågor i kvantitativa 

granskningsmallen var inte relevanta för de valda studierna och kunde påverka 

kvalitetsbedömningen negativt. Därför togs vissa frågor bort och en modifierad anpassad 
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granskningsmall gällande kvantitativa artiklar skapades. “Blindning av patienter”, “blindning 

av vårdare”,” blindning av forskare” var de poängkriterier som bedömdes helt irrelevanta och 

togs bort från mallen. Därefter beräknades totalpoängen på nytt i procent enligt den nya 

mallen. Baserat på totalpoäng bedömdes varje artikel som hög, medelhög eller låg kvalitet om 

den fick en total poäng på 80 % eller mer, 70-79% eller 60-69% respektive. Resultatet för 

kvalitetsbedömningen presenteras i Tabell 2 (bilaga 2). 

För de kvalitativa studierna användes granskningsmallen i originalform utan modifieringar. 

 

5.5- Bearbetning och analys 

Som första steg i bearbetningen valdes de artiklar vilkas titlar och syfte var högst relevanta för 

studien. Sedan granskades lämpligheten av de valda artiklarna genom att läsa abstrakten. 

Under det sista steget bedömdes hela artikeln avseende innehåll och kvalitet enligt 

granskningsmallarna (Willman et al., 2006). 

Valda artiklar granskades för att ta reda på kvinnornas livskvalitet och olika typer av 

psykosociala besvär som de fick i samband med mastektomi. Analysen utfördes enligt 

Graneheim och Lundman (2004) där hela texten lästes några gånger för att uppfatta helheten. 

Därefter plockades de meningar ut som hade relevant information avseende frågeställningar 

och syftet på studien. Till slut identifierades artiklarnas huvudfynd och sammanställdes för att 

därefter grupperas och presenteras i olika teman (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

5.6-Forskningsetiska övervägande 

Alla litteraturstudier som har granskats och använts i denna studie har blivit godkända av 

forskningsetiska kommittéer enligt Codex (2013). Codex handlar om etikprövning av 

forskningar som gäller för människor. Det var också viktigt för författarna att inte låta 

personliga värderingar påverka analysen.  

 

RESULTAT 

6-Resultat 

Efter granskning av vetenskapliga studier beskrevs resultatet först i två huvudkategorier: 

försämrad livskvalitet och psykosociala konsekvenser. De psykosociala konsekvenserna 

delades i sin tur in i tre subkategorier nämligen: sämre kroppsuppfattning, minskad sexuell 

lust samt ångest och depression. 
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6.1- Försämrad livskvalitet 

Av de 15 artiklar som ingick i studien hade 9 studier utforskat och diskuterat livskvalitet hos 

kvinnor efter mastektomi och alla påvisade betydlig minskat livskvalitet hos mastektomerade 

kvinnor utifrån olika aspekter (Falk, Reinertsen , Nesvold, Fosså & Dahl, 2010; Moreira & 

Canavarro, 2010; Manganiello , Hoga, Reberte, Miranda & Rocha, 2011; Gorisek, Krajnc& 

Krajnc, 2009; Skrzypulec , Tobor, Drosdzol & Nowosielski, 2009; Härtl et al., 2010; Gómez-

Rico et al., 2009; Al-Naggar, Nagi, Ali & Almuasli, 2011; Ohsumi et al., 2009). 

Resultatet i alla dessa nio studier har visat signifikant sämre livskvalitet hos total 

mastektomerade kvinnor. Starkt samband mellan sämre livskvalitet och dålig kropps 

uppfattning pga. radikal mastektomi hittar man i fem studier (Falk et al., 2010; Moreira & 

Canavarro, 2010; Manganiello et al., 2011; Gorisek et al., 2009; Gómez-Rico et al., 2009). 

Falk och medarbetare (2010) har beskrivit att fysiska aspekter av livskvalitet, snarare än 

mentala aspekter, förknippas markant med en sämre kroppsuppfattning. Enligt Manganiello 

och medarbetare (2011), var livskvaliteten hos kvinnor med post mastektomi ogynnsam trots 

att några aspekter av livskvalitet bl.a. mental hälsa, funktionsförmåga och vitalitet var bättre. 

Skrzypulec och medarbetare (2009) påpekar i sin studie att graden av livstillfredsställelse hos 

kvinnor efter operation är beroende av intensiteten på posttraumatisk stress, vilket kunde leda 

till sämre biopsykosociala funktioner. Högre utbildning har visat positiv effekt på livskvalitet 

hos kvinnor efter mastektomi avseende funktionsförmåga, vitalitet, emotionella begränsningar 

och mentala hälsa (Manganiello et al., 2011; Al-Naggar et al., 2011; Ohsumi et al., 2009). 

Utbildningsnivån påverkade den fysiska, sociala, emotionella och funktionella välbefinnandet 

bland bröstcancerpatienter väsentligt (Al-Naggar et al., 2010). Yngre patienter med högre 

utbildningsbakgrund hade avsevärt bättre socialt välbefinnande (Ohsumi et al., 2009). 

Författarna i den här studien har kommit fram till att livskvaliteten har totalt påverkats 

negativt hos mastektomerade kvinnor. Fysiska, sociala och emotionella funktioner var bättre 

hos högre utbildade kvinnor som genomgått mastektomi.  

 

6.2- Psykosociala konsekvenser 

Psykosociala konsekvenser i denna studie beskrevs via tre subkategorier; försämrad 

kroppsuppfattning, minskad sexuell lust samt ångest och depression. 

 

 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Skrzypulec%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18803576
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Skrzypulec%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18803576
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6.2.1-Försämrad kroppsuppfattning 

Bröstcancerdiagnosen innebär en fysisk förändring som berör ett viktigt kvinnligt organ och 

kroppsbilden kan upplevas som försämrad. Bröst är för många kvinnor en symbol för 

kvinnlighet och det kan därför vara mycket svårt att acceptera förlusten av bröstet. 

 

Flera studier har påpekat en dålig kroppsuppfattning speciellt hos kvinnor som har genomgått 

total mastektomi (Keskin & Gumus, 2011; Falk et al., 2010; Moreira & Canavarro, 2010; 

Karabulut & Erci, 2009; Manganiello et al., 2011; Gorisek et al., 2009; Härtl et al., 2010; 

Gómez-Rico et al., 2009). Försämrad kroppsuppfattning räknas som en av de viktigaste 

faktorer som uppmärksammas även lång tid efter mastektomi. Dålig kroppsuppfattning var 

enligt rapporten från Falk och medarbetare (2010) förknippad med radikal mastektomi. De 

som har en sämre kroppsuppfattning brukar också ha problem i flera andra områden som 

trötthet, psykisk ohälsa, och livskvalitet (Manganiello et al., 2011). 

 

Problem med självbilden kan kvarstå i flera år efter primär bröstcancerbehandling. Kvinnor 

med total mastektomi rapporterade högre grad missnöje med sin kroppsbild och tyckte att de 

är mindre attraktiva (Gorisek et al., 2009). När det gäller den närmaste period efter 

mastektomi, ser man mindre problematik avseende kroppsbild och en lägre kroppsuppfattning 

rapporteras endast delvis vid 6-månaders uppföljning (Moreira & Canavarro, 2010). Man 

resonerar som så att detta kan bero på att kroppsskam ökar med tiden. Det tyder på att frågor 

förknippade med kroppsuppfattning antagligen inte är den främsta källan till oro i den 

inledande fasen av sjukdomen. Kvinnor kommer då sannolikt att fokusera mer på sin sjukdom 

för att hitta olika sätt att överleva och därför koncentrerar sig på kroppsförändringar i ett 

senare skede. Studien visade att de som hade gjort mastektomi var missnöjda med sin kropp 

och känslan av skam ökade med tiden efter sjukdomstiden. De som tidigare hade investerat 

mer i sitt utseende upplevde att mastektomi var mycket jobbigt och skämdes över sin kropp 

(Moreira & Canavarro, 2010).  

 

Problem relaterade till kroppsuppfattning och sexualitet identifierades hos alla kvinnor med 

post mastektomi, oavsett etnicitet (Manganiello et al., 2011). Mastektomi påverkade 

kroppsuppfattningen negativt (Keskin & Gumus, 2011) och kan i sin tur påverka den intima 

relationen mellan man och kvinna negativt. Kvinnor kände sig fysisk oattraktiva efter 

mastektomi (Karabulut & Erci, 2009) och fick en dålig kroppsuppfattning. Förlusten av 
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bröstet som är ett värdefullt organ, kopplades till känslan av förlust av personlig attraktivitet 

och låg självkänsla som resulterade i att kvinnan uppvisade undvikande beteenden i sociala 

relationer (Arroyo & López, 2011). Betydelsefulla skillnader i livskvalitet till följd av 

kirurgisk behandling hos kvinnor som fått bröstbevarande kirurgi, jämfört med dem som 

genomgått radikal mastektomi, begränsas till kroppsuppfattning enligt Gómez-Rico och 

medarbetare (2009).   

 

6.2.2- Minskad sexuell lust   

Bröstcancer och genomförd mastektomi, som innebär ett stort lidande för kvinnan och kan 

leda till många oönskade negativa konsekvenser för kvinnans sexualliv och sexuella aktivitet, 

beskrivs som en traumatisk upplevelse i flera studier (Keskin & Gumus, 2011; Karabulut & 

Erci, 2009; Manganiello et al., 2011; Gorisek et al., 2009; Härtl et al., 2010; Arroyo & López, 

2011). Dessa studier bekräftar att sexlust och sexuell aktivitet minskar i samband med 

genomförd mastektomi vid bröstcancer. Resultatet av en studie (Karabulut & Erci, 2009), 

visade att cancerbehandlingen ledde till att libidon hos kvinnor som genomgår mastektomi 

minskade med 88 %, och att cancerbehandlingen leder till menopaus. Kvinnor uttryckte oro 

och rädsla för att känna sig oattraktiva i sina mäns ögon och var rädda för att mannen inte 

skulle gilla det han såg och undvek därför att visa sig nakna inför sina män (Arroyo & López, 

2011). 

 

Känslan av att vara mindre feminin och oattraktiv bidrog till minskad sexuell lust- och 

aktivitet.  Kvinnor undvek att dela sina tankar och känslor med vänner, bekanta och även med 

sina partners vilket påverkade parrelationen och sexuallivet negativt. När männen fick större 

insikt och förståelse för hur kvinnan kände i samband med bröstcancerdiagnos och behandling 

ökade harmonin mellan paren, vilket kunde leda till ökad sexuell tillfredställelse (Keskin & 

Gumus, 2011). Äldre kvinnor som redan hade passerat menopausen och som var i 60-

årsåldern när de genomgick mastektomi hanterade bröstcancerbehandlingen bättre än yngre 

kvinnor. Dessa berättade att intimiteten i parförhållanden inte påverkade relationen i någon 

större grad därför att förhållandet inte centrerades lika mycket runt sex längre, utan byggde på 

vänskap, trygghet, kommunikation och ömsesidig förståelse (Manganiello et al., 2011). 

Hos yngre sexuellt aktiva kvinnor ledde mastektomi till minskad sexuell lust- och aktivitet, 

vilket var svårt att hantera och gav känslor av sorg. Kvinnor som genomgick mastektomi 

kände sig stympade och oattraktiva och blev rädda för att för alltid förlora möjligheten att leva 



11 
 

i nära sexuella relationer på grund av låg libido, trötthet, torra vaginala slemhinnor och 

hormonrelaterade symptom som uppkommer i samband med cancerbehandlingen 

(Manganiello et al., 2011). Unga mastektomerade kvinnor uttryckte ett större missnöje med 

sitt utseende och hade sämre kroppsuppfattning än äldre kvinnor. Jämfört med kvinnor som 

genomgick bröstbevarande kirurgi var kroppsuppfattningen hos mastektomerade mycket 

sämre och de kände sig oattraktiva och hade minskad sexuell lust (Gorisek et al., 2009).  

Kvinnor beskrev att problemen kom som en följd av mastektomi. Ett flertal kvinnor upplevde 

starka känslor i samband med att de såg sig själv i spegeln. Ärret var en ständig påminnelse 

om att de hade förlorat sin kvinnlighet och de kände sig inte längre attraktiva och vackra i sina 

egna ögon, i andras eller i sin partners ögon. Vissa kvinnor undvek att ta av sig behån eller låg 

med T-shirt när de hade samlag med sina män. Förlusten av bröst ledde till minskad 

sensualitet och att sexlusten försvann (Al-Naggar et al., 2011).  

6.2.3 - Ångest och depression 

Bröstcancer är en livshotande sjukdom och ledde till många negativa psykologiska 

påfrestningar och lidanden för kvinnorna som drabbas. Rädsla, ångest, depression, social 

isolering, dålig självkänsla, skam, och känslor av förlust och sorg var vanliga känslor som 

kom upp i samband med att kvinnor fick diagnosen bröstcancer (Keskin & Gumus, 2011). 

Flera studier kom fram till att följderna av bröstcancer med total mastektomi var försämrad 

psykiskt och socialt hälsotillstånd hos kvinnor (Keskin & Gumus, 2011; Moreira & 

Canavarro, 2010; Lam, Shing , Bonanno, Mancini & Fielding, 2012; Skrzypulec et al., 2009; 

Przezdziecki et al., 2013; Härtl et al., 2010; Arroyo & López , 2011; Dastan & Buzlu, 2011; 

Ohsumi et al., 2009). 

En studie av Keskin & Gumus (2011) visade att 78% av alla 94 kvinnor som ingick i studien 

hade symtom på depression. Hos kvinnor som genomgick total mastektomi var det flera som 

fick depression, jämfört med de som hade gjort bröstbevarande kirurgi. Depression och 

negativ kroppsuppfattning ökade med tiden efter genomförd mastektomi. De kvinnor som 

skulle behandlas för bröstcancer och som skulle genomgå mastektomi upplevde i början av 

sjukdomsperioden att de hade mycket ångest och fruktan inför operationen och behandlingen 

(Moreira & Canavarro, 2010). Mastektomi ledde till psykisk stress och depression hos många 

kvinnor medan ångest var mera framträdande i samband med självömkan (Przezdziecki et al., 

2013). Kvinnor som i samband med mastektomi och cancerbehandling utvecklade kronisk 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Lam%20WW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21132676
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Shing%20YT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21132676
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Bonanno%20GA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21132676
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Mancini%20AD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21132676
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Fielding%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21132676
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Dastan%20NB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21517246
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Buzlu%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21517246
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stress under de första 8 månaderna fick även långsiktig sämre psykosocial hälsa och hade 

svårt att anpassa sig i det sociala livet (Lam et al., 2012).  

Efter kirurgisk cancerbehandling med cytostatika var patienten fysisk och psykisk utmattad 

och dränerad på krafter. I det skedet var patienten mycket känslig och låg i riskzonen att 

utveckla nedstämda och depressiva tankar och känslor som var kopplat till sorg och förlust 

över förlorad kvinnlighet och femininitet. Känslor av mindervärdighet och sämre självkänsla, 

sociala fobier, ångest och depression gjorde sig gällande och stora frågor om livet och döden, 

framtiden och familjerelationer kom fram och upp till ytan (Keskin & Gumus, 2011). 

Studier visade att det fanns skillnader mellan hög- och lågutbildade kvinnor avseende 

hantering av bröstcancerrelaterade symptom i samband med kirurgi. Kvinnor med högre 

utbildning och bättre fysisk och psykisk grundhälsa mådde bättre och hade större 

förutsättningar för att hantera cancerrelaterade symtom. Låginkomsttagare hade en ökad risk 

för att få ångest och depression i samband med bröstcancer och mastektomi (Manganiello et 

al., 2011; Ohsumi et al., 2009; Dastan & Buzlu, 2011). 

Yngre mastektomerade kvinnor mådde ofta sämre psykisk i samband med cancerdiagnos och 

behandling än äldre kvinnor. De hade svårare att tycka om sig själva och sin kropp. Äldre 

kvinnor hade större medkänsla och acceptans för sig själva och det som hade hänt, och kunde 

hantera bröstförlusten bättre (Przezdziecki et al., 2013; Härtl et al., 2010). 

Studien av Arroyo och López (2011) beskrev att många kvinnor isolerade sig, utvecklade 

sociala fobier och gick inte ut bland folk lika mycket som tidigare. De upplevde att det var 

obehagligt när folk var nyfikna eller stirrade på när de badade på offentliga badplatser och 

undvek gärna det. Flera kvinnor berättade att de förändrade sin klädstil för att det skulle passa 

den nya kroppsformen så att det inte skulle synas utåt. Många kvinnor blev därför inåtvända, 

blyga och undvek att dela med sig av sina innersta tankar och känslor till sina nära vänner, 

och drog sig in i sig själv och utvecklade större ångest och depression. Författarna 

rekommenderade att kvinnor som genomgick mastektomi måste få stöd och professionell 

hjälp då kvinnornas psykosociala hälsa påverkades i så stor grad.  

 

 

7-DISKUSSION 

Resultatet visade att gemensamt för alla kvinnor som drabbades av bröstcancer, oberoende av 

ålder, etnicitet eller klasstillhörighet var att total mastektomi ledde till sänkt livskvalitet.  

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Lam%20WW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21132676
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Dastan%20NB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21517246
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Buzlu%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21517246
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Förlust av bröst och ärret efter mastektomi ledde till psykosociala besvär. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

Den här studiens resultat delades utifrån frågeställningarna in i två huvudkategorier: 

försämrad livskvalitet och psykosociala konsekvenser.  

Resultat av fem studier visade att kvinnor som hade gjort total mastektomi mådde sämre än de 

som hade gjort bröstbevarande kirurgi och sämre livskvalitet, dålig kroppsuppfattning, 

reducerat sexlust och negativa psykosociala konsekvenser kom som direkt följd av 

cancerbehandlingen (Falk et al., 2010; Moreira & Canavarro, 2010; Manganiello et al., 2011; 

Gorisek et al., 2009; Gómez-Rico et al., 2009). 

 

Försämrad livskvalitet 

Resultat från Keskin och Gumus (2011) visade att bröstcancer med total mastektomi var en 

livsförvandlande händelse som påverkade kvinnan till kropp och själ samt att relationen till 

vänner, familj och make påverkades negativt hos väldigt många kvinnor. Detta resultat var 

förenligt med Sammarcos definition av livskvalitet (Sammarco, 2009). Han beskriver att 

livskvalitet är en känsla av välbefinnande som berör kvinnans tillfredsställelse eller missnöje 

utifrån livets olika områden som innefattar samspelet mellan hälsa och funktion, 

socioekonomiska, psykologiska, familjära och andliga aspekter. Vid bröstcancer och 

mastektomi så rubbas samspelet som berör livets alla områden och livskvaliteten minskar. 

En studie av Gómez- Rico och medarbetare (2009) visade att det fanns skillnader i livskvalité 

mellan kvinnor som gjorde total mastektomi och bröstbevarande kirurgi. Resultatet visade att 

livskvalitén hos mastektomerade var betydlig sämre.  

Bröstrekonstruktionsoperation har därför stor betydelse för mastektomerade kvinnor sedan det 

ökar livskvaliteten (Simeao et al., 2013). Livskvaliteten sänks markant när kvinnor inte gör 

rekonstruktion av bröstet efter mastektomi och många får svårigheter att hitta passande kläder, 

samt att sexlust och aktivitet minskar på grund av en försämrad kroppsuppfattning. Det 

rekommenderas därför att rekonstruktion efter mastektomi görs i ett tidigt skede för att 

undvika att kvinnans livskvalitet sänks (Cancerfonden, 2006).   

Försämrad kroppsuppfattning 

Dålig kroppsuppfattning var enligt rapporten från Falk och medarbetare (2010) förknippad 

med radikal mastektomi. Resultatet visade att kroppsuppfattningen var en av de viktigaste 
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faktorerna som uppmärksammades efter mastektomi och som ledde till ogynnsam psykosocial 

ohälsa (Manganiello et al., 2011). 

Massmedia målar upp en bild på hur idealkvinnan skall se ut och majoriteten av alla kvinnor 

är präglade av samhällets kvinnosyn och idealbild. När bröstcancer inträffar och mastektomi 

blev nödvändigt att genomföra, påverkas kroppsbilden hos kvinnan mycket negativt. I 

samband med bröstcancerdiagnosen, sjukdom, operation och behandlingar tillkom kraftiga 

biverkningar som hårförlust, nagelavfall och svullnad relaterad till kortisonbehandlingen 

(Andersson, 2004). Dessa cancerrelaterade symptom och förlust av bröst är långt i från 

samhällets kvinnliga ideal. Det försatte många kvinnor i en långvarig livskris vilket var 

förenligt med resultatstudien från Gorisek och medarbetare (2009) att problem med 

kroppsuppfattningen och självbilden kunde kvarstå i flera år efter primär 

bröstcancerbehandling. Vid en bröstförlust förlorar kvinnan en del av sig själv och sin kropp 

och har mycket svårt att acceptera detta. De kände sig stympade, oattraktiva och hade en 

känsla av att ha förlorat sin kvinnliga identitet på grund av en förändrad kroppsbild (Astra 

Zeneca 2004).  

Kvinnor som hade genomgått mastektomi blev mycket känsliga och illa berörda när de 

upplevde att folk stirrade på dem. Resultatet visade att de förändrade både sin livsstil och 

klädstil så att det inte skulle synas eller dra till sig uppmärksamhet. Flera kvinnor valde i 

fortsättningen att gå ensamma för att köpa nya kläder vilket innan kunde vara ett trevligt nöje 

tillsammans med väninnor (Keskin & Gumus 2011; Arroyo & López, 2011). De kvinnor som 

genomgår radikal mastektomi upplever större problem med kroppsuppfattningen och får 

svårigheter att hitta passande kläder jämfört med de som gör bröstbevarande kirurgi 

(Cancerfonden, 2006). 

 

Minskad sexuell lust 

Alla kvinnor som genomgick total mastektomi oberoende av ålder fick sänkt sexlust relaterad 

till cancerbehandlingen. Skillnader i studiens resultat visade att yngre kvinnor mådde sämre i 

samband med cancerbehandling och total mastektomi sedan det hade en direkt inverkan på 

kvinnans framtid och reproduktion. Cancerbehandlingen försatte kvinnan i menopaus och hon 

förlorade möjligheten att få egna barn och att fungera i ett sexuellt förhållande på grund av 

minskad sexlust, trötthet, torra vaginala slemhinnor och hormonrelaterade symtom. Av denna 

anledning mådde yngre kvinnor sämre och hanterade cancerbehandlingen sämre än 

äldre. Äldre kvinnor i parrelationer kunde lättare acceptera sin situation därför att fokus i 
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parrelationen låg inte lika mycket på sex och de hade redan fött barn (Manganiello et al., 

2011).  

Att komma i menopaus kunde få större följder och konsekvenser för unga kvinnor sedan 

många inte hade fått erfara att föda egna barn. Minskad lust i samband med cancerbehandling 

ökar risken för relationsproblem med partnern och kan ge bestående sexuella problem. Det 

fanns hos 20 -30% av kvinnorna enligt (Bergh, 2007).  

Ångest och depression 

Resultatet visade att det var ett mycket tydligt samband mellan mastektomi och depression. 

Totalt 78 % av 94 kvinnor utvecklade depressionsymptom och hos kvinnor som genomgick 

total mastektomi var det flera som fick depression än hos kvinnor som hade gjort 

bröstbevarande kirurgi. Bröstbevarande kirurgi hade en positiv inverkan på kvinnans psykiska 

hälsa (Keskin & Gumus, 2011). Mastektomi ledde till en kedja av psykosociala problem som 

ångest, depression och sociala fobier som ökade risken för att hon drog sig tillbaka, slutade 

med tidigare aktiviteter och undvek att prata om eller berätta för vänner och familj om sin 

bröstcancer och om hur hon mådde (Arroyo & López, 2011).  

(Keskin & Gumus, 2011) resultat visade att den psykosociala hälsan försämrades för alla 

kvinnor som fick en bröstcancerdiagnos och för en del ökade depression med tiden efter 

genomförd mastektomi och varade i flera år efter behandlingen. Kvinnors kognitiva funktion 

begränsas efter mastektomi och psykosociala symtom kan förvärras med tiden om inte 

bröstbevarande kirurgi genomförs (Bergh, 2007). 

Resultatet visade att det även fanns skillnader mellan hög- och lågutbildade kvinnor som 

drabbades av cancer. Högutbildade hanterade cancern bättre vilket kan vara en effekt av att 

utbildningsnivån kan ha en positiv effekt och påverka det psykiska, fysiska, sociala och 

emotionella välbefinnande så att de hanterade påfrestningarna bättre (Al-Naggar et al., 2011). 

Yngre högutbildade hade även bättre socialt välbefinnande än yngre som saknade utbildning 

(Ohsumi et al., 2009).  

Sedan utbildning och information hade en positiv inverkan på det psykosociala välbefinnandet 

hos högutbildade kvinnor som fick cancer kan det tänkas vara av stort värde och betydelse för 

alla cancerdrabbade kvinnor att införa tidiga insatser, stöd, information och utbildning för att 

minska det framtida psykiska lidandet (Socialstyrelsen, 2013). Behovet av att mastektomerade 

kvinnor får tillräcklig med information och stöd för att minska det psykiska lidandet som kan 

leda till sämre livskvalitet stöds av (Cancerfonden, 2006). 
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En studie av Gorisek och medarbetare (2009) visade att i det första skedet när kvinnan fick 

cancerbeskedet handlade det mest om att överleva och ta sig igenom en mycket jobbig period 

med olika cancerbehandlingsmetoder.  

Sjuksköterskan har en central roll under denna tid. Genom erfarenhet och arbete med andra 

som har haft bröstcancer vet sjuksköterskan vad den cancerdrabbade kvinnan kommer att gå i 

genom under sjukdomstiden och efter behandlingen. Hennes roll är därför att vara förutseende 

och erbjuda bröstcancerdrabbade hjälp och stöd och tillgodose behovet för denna patientgrupp 

utifrån rätt insatser samt planera och erbjuda god omvårdnad, minska deras lidande och 

förbättra livskvalitén (Berntzen et al., 2011).  

7.2 Metoddiskussion 

Författarna valde att göra en litteraturstudie för att ta reda på vad andra forskare har kommit 

fram till inom området psykosociala konsekvenser efter genomgått mastektomi i samband 

med bröstcancer. En litteratursökning utfördes i databaserna Cinhal, PubMed och PsycInfo 

som svarade bra mot studiens syfte och frågeställningar.  

För att bedöma kvaliteten hos de valda litteraturstudierna användes granskningsmallar från 

Willman och medarbetare (2006) som en grund (bilaga 3 och 4). Studier med låg kvalité 

uteslöts enligt bedömningsmallen (bilaga 1 & 2) och där patienten inte hade genomgått 

mastektomi. Författarna valde att inte avgränsa sig till kvinnornas ålder eller utesluta studier 

från andra länder, eftersom vård av bröstcancerpatienter kan skilja sig i olika länder, men 

studien fokuserade inte på dessa aspekter utan lyfter fram kvinnornas psykosociala tillstånd 

och upplevelser av sin livskvalitet efter mastektomi.  

En mångfald av artiklar från olika delar av världen innebär en styrka i studien då dessa 

belyser kvinnors livskvalitet och psykosociala hälsa sett utifrån kvinnors olika kulturer och 

värderingar. Sedan Sverige numera är ett mångkulturellt samhälle möter sjuksköterskan dessa 

i sitt dagliga omvårdnadsarbete. En svaghet kan vara att inga inkluderade studier kommer från 

Sverige samt att definitionen på livskvalité kan skilja sig åt mellan de olika länderna.  

Studien inkluderar kvinnor i alla åldrar som hade genomgått mastektomi. Om författarna hade 

valt att göra en avgränsning vad gällde demografiska variabler så hade detta kunnat påverka 

resultatet sedan det framgick att det var skillnad mellan yngre och äldre mastektomerade 

kvinnors livskvalité och psykiska konsekvenser. 
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Författarna exkluderade studier som enbart undersökte livskvalité hos kvinnor som 

genomgick bröstbevarande kirurgi, medan de inkluderade studier där bröstbevarande kirurgi 

och mastektomi jämfördes för att se skillnader mellan dessa grupper. 

Dessutom exkluderas de artiklar som har studerat livskvalitet och psykosociala tillstånd i 

samband med profylaktisk mastektomi eftersom vi tror att dess kvinnor befinner sig i en 

annan situation då de genetisk hotas att drabbas av framtida bröstcancer.  

I studien ingår både kvantitativa och kvalitativa artiklar. Enligt studiens inklusions- och 

exklusionskriterier, hittade författarna flest kvantitativa artiklar som uppfyllde kraven. Urvalet 

i kvantitativa studier är oftast större än i kvalitativa studier. Det leder till en större chans att 

fånga många kvinnors olika sätt att tänka, vilket anses som en styrka eftersom det gav en 

inblick i olika kvinnors upplevda livskvalitet i samband med mastektomi. Kvalitativa artiklar 

ger ett mer beskrivande resultat där kvinnor sätter ord på sina känslor och upplevelser vid 

mastektomi (Arroyo & López, 2011). En svaghet kan vara att författarna av denna litteratur-

studie hittade för få liknande kvalitativa artiklar.  

Alla artiklar som inkluderades i studien var godkända av etiska kommittéer och hade 

publicerades efter 2008 vilket kan ses som en styrka då litteraturstudien är mycket aktuell och 

bygger på den senaste forskningen inom medicin. Nya instrument för diagnostik och 

kirurgiska metoder har tillkommit som kan åstadkomma bättre resultat och på så sätt bidra till 

att lindra det fysiska och psykiska lidandet hos kvinnor som drabbas av bröstcancer (Sverige. 

Läkemedelsverket, 2011). 

7.3 Studiens trovärdighet och överförbarhet 

Av betydelse för studiens trovärdighet har författarna varit noga med att endast inkludera 

artiklar som hade höga poängkriterier, och valda artiklar hade granskats med 

granskningsmallar från Willman och medarbetare (2006) där enbart artiklar med hög 

trovärdighet har använts. Detta gav litteraturstudiens resultat och kvalité hög trovärdighet. 

  

Författarna har strävat efter att varit uppmärksamma och neutrala så att inte egna personliga 

värderingar har påverkat analysen. Vid artikel analys lästes texten flera gånger för att få en 

helhetsbild. Sedan plockades meningar och relevant information ut avseende frågeställningar 

och syftet på studien. Tillslut identifierades artiklarnas huvudfynd och sammanställdes för att 

därefter grupperas och presenteras i olika teman (Graneheim & Lundman, 2004).  
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Överförbarhet i denna studie handlar om vilken utsträckning resultatet kan ha betydelse för 

sjuksköterskans omsorgsarbete då det ger en bild av hur dessa kvinnor upplever mastektomi 

och det ger en ökad förståelse för bröstcancerdrabbade kvinnors copingprocess. 

8-Förslag på fortsatt forskning 

I och med att livskvalitén försämras så mycket hos bröstcancerdrabbade kvinnor, anser vi att 

framtida omvårdnadsforskning bör inriktas på att belysa kvinnors unika livskvalitet och att 

blivande sjuksköterskor skall veta vilka omvårdnadsåtgärder som främjar kvinnors 

livskvalitet.   

9-Slutsats   

Resultatet visade att för kvinnor som drabbades av bröstcancer och genomgick mastektomi 

sänktes livskvalitén signifikant och kvinnan hamnade i en livskris där kroppsbild och 

självförtroende förändrades och skadades. Hon förlorade sin kvinnlighet, sensualitet, och för 

yngre kvinnor innebär det förlorad möjlighet att föda egna barn. Att överleva efter en 

traumatisk sjukdomstid med behandling och kirurgi visade att mastektomi inte bara är ett 

enkelt kirurgisk ingrepp utan satte djupa spår i kvinnans kropp och själ. Det är därför av stor 

betydelse att bröstcancer drabbade kvinnor som genomgår mastektomi får emotionellt stöd 

samt en unik individuell anpassad behandling och att rekonstruktion eller bröstbevarande 

kirurgi planeras och genomförs för att underlätta kvinnans lidande. 

10- Kliniska implikationer 

Kvinnors livskvalitet och psykosociala tillstånd påverkas negativt i samband med mastektomi. 

Det är därför mycket viktigt att all vårdpersonal som kommer i kontakt med cancerdrabbade 

kvinnor är medvetna om dessa svårigheter och ökar sin förståelse för dessa kvinnors 

upplevelser, och erbjuder vetenskaplig evidensbeprövad rådgivning och stöd under de olika 

perioderna efter operationen. 

Denna litteraturstudie kan bidra till att öka förståelsen för och öka kunskapen om 

bröstcancerdrabbade patienters upplevelser och psykosociala problem som uppkommer i 

samband med mastektomi och utifrån denna kunskap erbjuda rätt insatser till drabbade 

kvinnor. 

Sjuksköterskans roll i interaktion och möte med patienten kräver en stor portion empati och 

förståelse för vad patienten går igenom fysisk och psykosocialt. Sjuksköterskan ansvar är att 
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använda sin kompetens för att stödja, motivera, vara lyhörd och närvarande när patienten mår 

dåligt och behöver stöd och har behov av att prata om sina känslor (Fossum, 2009). 
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 Bilaga1: (Tabell-1: Sökhistorik) 

Databas Datum Sökord/Limits Antal 

träffar 

Relevanta 

artiklar 

Urval  

Pub Med 24 feb 

2014 

 body image breast 

cancer+ Free 

fulltext+5year+English+ 

Swedish 

94  13 3 

Pub Med 26 feb 

2014 

mastectomy quality of 

life +Free fulltext + 

5year+English+Swedish 

108 

 

13 3 

Pub Med 28 feb 

2014 

mastectomy body image 

+Free fulltext + 

5year+English+Swedish 

23 8 0 (pga att alla 

artiklar var 

repetition) 

Pub Med 28 feb 

2014 

mastectomy 

psychological problem 

+Free fulltext + 

5year+English+Swedish 

4 1 1 

Pub Med 6 mars 

2014 

quality of life anxiety 

mastectomy +Free 

fulltext + 

5year+English+Swedish 

10 2 1 

Pub Med 7 mars 

2014 

breast cancer, body 

image, distress  + 

5year+English+Swedish 

36 5 2 

Pub Med 7 mars 

2014 

Sexual desire sexual life 

breast cancer +Free 

fulltext + 

5year+English+Swedish 

4 2 1 

Pub Med 

 

 

8 mars 

2014 

breast cancer quality of 

life body image+Free 

fulltext + 

10year+English+Swedish  

36 10 1 

CINAHL  2 mars 

2014 

mastectomy quality of 

life, linked full text, jan-

2008 – jan 2014, English, 

female 

34 3 1 

PsycINFO 

 

4 mars 

2014 

Quality of life, anxiety, 

breast cancer , English, 

Publish date:01jan-2008- 

31jan2014, Population 

group:female, linked full 

text. 

40 6 2 



26 
 

Tabell-2: Artikel översikt för kvalitetsbedömning 

Titel, författare, årtal, 

land 

Syfte Metod Deltagare 

och bortfall 

Resultat Kvalitets 

bedömning 

1- Turkish 

Hysteterectomy and 

mastectomi patients – 

depression Body image, 

sexual problems and 

spouse relationships. 

Kesin G, Gumus AB. 

2011, Turkiet. 

Att jämföra skillnaden i form av 

depression, kroppsuppfattning, 

sexuella problem och sexuella 

äktenskapsproblem hos patienter 

som genomgått mastektomi och 

hysterektomi. 

Kvantitativ studie med 94 

kvinnor som hade fått 

diagnosen bröstcancer och 

som hade genomgått 

mastektomi eller hysterektomi 

svarade på enkäter.) 

94 deltagare 

8 bortfall 

Kroppsuppfattningen hos båda 

grupperna var dålig. Mastektomi 

patienterna var mer deprimerade, 

medan hysterektomipatienterna hade 

större problem med sex och relationer. 

Hög 

2-A study of body image 

in long-term 

breastcancer survivors. 

Falk Dahl CA, 

Reinertesen KV, 

Nesvold IL, Fosså SD, 

Dahl AA. 2010, Norge. 

 

Syfte med studien var att 

granska olika aspekter av 

kroppsuppfattning hos kvinnor 

som överlevde bröstcancer.  

Kvantitativ tvärsnittsstudie där 

248 sjukdomsfria kvinnor 

deltog som hade blivit 

behandlade för bröstcancer. 

248 kvinnor 

Bortfall: 70 

kvinnor 

Kroppsuppfattningen försämrades 

relaterat till mastektomi och det var 

ingen skillnad vid kontroll efter fyra år. 

Hög 

3-A longitude study 

about the body image 

and psykosocial 

ajustment of breastcncer 

patients during the 

course of disease 

Moreira H, Canaverro 

MC. Portugal 2010 

Syfte är att undersöka 

utvecklingen av 

kroppsuppfattning från tiden 

före operationen till 6 månader 

efter behandlingens slut  

Kvantitativ studie där 56 

mastektomerade kvinnor 

deltog. En enkät besvarades 2-

4 dager efter mastektomi och 

efter 6 månader. 

Kroppsuppfattning, 

medvetenhet om utseende, 

obehag och hämning pga. 

utseende mättes. 

87 blev 

tillfrågade. 

3 av dessa 

blev 

uteslutna och 

56 deltog. 

Resultatet visade att de som hade gjort 

mastektomi blev missnöjda med sin 

kropp och känsla av skam ökade med 

tiden. De som tidigare hade investerat i 

sitt utseende upplevde att mastektomi 

var mycket jobbigt och skämdes över 

sin kropp. Depression hängde ihop med 

mastektomi. 

Hög 
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4-Sexual desire and 

satisfaction in sexual life 

affecting factors in 

breastcancer survivors 

after mastectomy.   

Karabulut N,  Erci B. 

Turkiet 2009 

Syftet med denna studie var att 

utforska effekten av mastektomi 

och sexuallivet hos 

mastektomerade kvinnor samt 

kvinnors behov av stöd 

avseende kvinnlighet och 

kroppsuppfattning relaterat till 

sexuell lust och sexuell 

tillfredsställelse för kvinnor med 

bröstcancer. 

Kvantitativ studie med 123 

kvinnor som hade genomgått 

mastektomi fick besvara 

frågor gällande, femininet, 

kroppsuppfattning, sexuell lust 

och tillfredställelse. 

123 kvinnor 

Bortfall 

Beskrivs inte 

Sexuell lust av kvinnorna i studien var 

låg och de var missnöjda med sitt 

sexliv.  

Hög 

 

 

 

5-Sexuality and quality 

of life of breast cancer 

patients post mastectomi 

Adriana Manganiello , 

Luiza Akiko Komura 

Hoga ,Luciana Magnoni 

Reberte ,  Carolina 

Morais Miranda , Cibele 

Aparecida Manganiello 

Rocha 

Brasil 2011 

Syfte med studien var att 

utvärdera den sexuella 

funktionen hos mastektomi-

patienter och sambandet med 

livskvalitet.  

En kvantitativ tvärsnittsstudie.  

100 mastektomerade kvinnor 

ingick i studien och svarade på 

ett frågeformulär. 

 

142 blev 

tillfrågade 

via brev. 

25 stk. 

hittades inte, 

15 hade dött 

och två 

uppfyllde 

inte kraven. 

Totalt 100 

kvinnor 

deltog i 

studein 

Mastektomi resulterade i minskad 

sexuell lust och aktivitet samt sämre 

livskvalitet och kroppsuppfattning hos 

alla kvinnor som genomgick 

mastektomi. Kvinnorna kände sig 

oattraktiva.   

Hög 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Karabulut%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19544180
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Erci%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19544180
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1462388910001213
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1462388910001213
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1462388910001213
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1462388910001213
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1462388910001213
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1462388910001213
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1462388910001213
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1462388910001213
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1462388910001213
http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S1462388910001213
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6-Distress trajectories at 

the first year diagnosis 

of breast cancer in 

relation to 6 years 

survivorship. 

Wendy W. T. Lam1, 

Yee Ting Shing1, 

George A. Bonanno, 

Anthony D. Mancini, 

and Richard Fielding. 

Kina 2012 

Syftet var att undersöka 

kvinnors psykosociala hälsa 

efter genomgådd mastektomi 

under det första året och sex år 

senare efter genomförd 

mastektomi. 

Kvantitativ kohortstudie där 

285 kvinnor deltog i studien. 

Kvinnorna intervjuades och 

olika skalor användes för att 

mäta symtom som depression, 

ångest och social anpassning. 

285 kvinnor 

rekryterades 

första året 

och 186 

kvinnor 

deltog år 6. 

Bortfall 99 

 

Kvinnor som upplevt kronisk stress 

hade signifikant större långsiktig 

psykisk nöd, cancerrelaterad ångest och 

sämre social anpassning. 

Hög 

7-Quality of life and the 

effect on social status 

among Slovenian 

women after breast 

cancer treatment. 

Gorisek B1, Krajnc P, 

Krajnc I 

Slovenien 2009 

Syftet med denna studie är att 

jämföra skillnaden i livskvalité 

och social ställning hos kvinnor 

som hade genomgått 

mastektomi och bröstbevarande 

kirurgi. 

Kvantitativ studie där 382 

kvinnor deltog i studien. 198 

kvinnor genomgick 

mastektomi och 184 hade 

bröstbevarande kirurgi. Alla 

fick de en ett frågeformulär 

om livskvalité. 

382 

Bortfall ej 

beskrivet 

Kvinnor som genomgick 

mastektomi fick större ekonomiska 

problem, sänkt socialstatus och fler 

fysiska symptom jämfört med patienter 

som genomgick bröstbevarande 

operationer.  

 

Hög 

 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Gorisek%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19383252
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Krajnc%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19383252
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Krajnc%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19383252
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8-Biopsychosocial 

functioning of women 

after mastectomy. 

Skrzypulec V1, Tobor E, 

Drosdzol A, 

Nowosielski K.        

2009, Polen                              

Syftet var att identifiera 

kvinnors problem efter total 

mastektomi och partiell 

mastektomi med hänsyn till 

olika faktorer och intensiteten 

av obehag som påverkar 

livskvalitén. 

 

Undersökningen omfattade 

494 kvinnor efter operativ 

behandling av bröstcancer. 

Forskningsgruppen bestod av 

kvinnor efter radikal 

mastektomi, och 

kontrollgruppen bestod av 

patienter efter partiell 

mastektomi. Kvantitativstudie, 

RCT 

550 kvinnor, 

56 bortfall 

 

Graden av depression och ångest hos 

kvinnor var beroende av intensiteten av 

posttraumatisk stress som orsakade 

sämre biopsykosocial funktion. 

 Hög 

9-My changed body: 

breast cancer, body 

image, distress and self-

compassion.   

Przezdziecki A1, 

Sherman KA, Baillie A, 

Taylor A, Foley E, 

Stalgis-Bilinski K. 2013. 

Australien 

Syftet var att testa hypotesen att 

självmedkänsla förmedlar 

relationen mellan 

kroppsuppfattning och ångest. 

Totalt 279 kvinnor som hade 

genomgått och klarat 

cancerbehandlingen deltog i 

en online-undersökning. 

Bedömningar inkluderade 

kroppsuppfattning, 

självmedkänsla, depression, 

ångest och stress. 

885 kvinnor, 

medlemmar 

i Australiens 

bröstcancer-

organisation, 

kontaktades 

online varav 

279 svarade 

Kroppsuppfattning, störningar och lägre 

självmedkänsla var associerade med 

ökad psykisk ohälsa bland dessa som 

överlevt bröstcancer. 

Hög 

10-Quality of life, 

anxiety, and oncological 

factors: a follow-up 

study of breast cancer 

patients.Härtl K1, 

Schennach R, Müller M, 

Engel J, Reinecker H, 

Sommer H, Friese K. 

2010.Tyskland 

 

Författarna undersökte 

longitudinella förändringar i 

livskvalitet och ångest hos 

bröstcancerpatienter efter 

operation. 

236 kvinnor med en primär 

diagnos av bröstcancer 

svarade på enkäter fem gånger 

(först två veckor efter 

operation och därefter med sex 

månaders intervall efter 

operation). 

278 

deltagare 

42 bortfall 

Betyg för livskvalitet hos 

bröstcancerpatienter förbättras med 

tiden, men problematik i form av 

ångest, kroppsuppfattning och sexuell 

funktion sågs fortfarande. 

 

 

 

 

Hög 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Skrzypulec%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18803576
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Tobor%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18803576
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Drosdzol%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18803576
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Nowosielski%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18803576
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Przezdziecki%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23203842
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Sherman%20KA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23203842
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Baillie%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23203842
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Taylor%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23203842
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Foley%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23203842
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Stalgis-Bilinski%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23203842
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=H%C3%A4rtl%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20332286
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Schennach%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20332286
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=M%C3%BCller%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20332286
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Engel%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20332286
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Reinecker%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20332286
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Sommer%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20332286
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Friese%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20332286
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11-Breast cancer 
quality of life evaluation 

in Mexican Women at 

La Raza Hospital, 

Mexico City: A 

preliminary approach.                              

Jacobo Alejandro 

Gómez-Rico,1 Marina 

Altagracia-Martínez,1 

Jaime Kravzov-Jinich,1 

Rosario Cárdenas-

Elizalde,1 Juan Carlos 

Hinojosa-Cruz,2 and 

Consuelo Rubio-Poo. 

2008. Mexico. 

Att undersöka effekterna i de 

olika stadierna av cancer och 

kirurgisk behandling på 

livskvalitet (QOL) av 

mexikanska kvinnor med 

bröstcancer som behandlades 

med antingen modifierad radikal 

mastektomi (MRM) eller 

bröstkonservativ kirurgi (BCS), 

plus adjuvant kemoterapi. 

 

En prospektiv, deskriptiv och 

analytisk studie genomfördes 

där 102 kvinnor(35-65 år) med 

mastektomi svarade på ett 

standardfrågeformulär 

avseende livskvalitet. 

102 kvinnor 

av totalt 506 

kvinnor 

inkluderades 

i denna 

studie 

Resultatet bekräftade betydligt sämre 

betyg för livskvalitet hos patienter med 

total mastektomi jämför med patienter 

som genomgick bröstbevarande kirurgi. 

Hög 

12-Psychological 

problems derived from 

mastectomy: a 

qualitative study.                                

Arroyo JM1, López ML. 

2011. Spanien. 

Att analysera den psykologiska 

reaktionen på mastektomerade 

kvinnor i olika stadier från 

diagnos till kirurgisk behandling 

En kvalitativ intervju med 46 

mastektomerade kvinnor där 

man beskrev sina psykiska 

lidanden i samband med bröst-

operation. 

46 kvinnor 

 Inget 

bortfall 

Man kunde beskriva flera psykologiska 

aspekter som påverkades negativt som 

konsekvens av mastektomi 

Hög 

13-Quality of life among 

breast cancer patients in 

Yemen. 2011.                        

Al-Naggar RA1, Nagi 

NM, Ali MM, Almuasli 

M. 

 

Att undersöka livskvaliteten hos 

bröstcancerpatienter i Jemen 

baserad på sociodemografiska 

och kliniska egenskaper. 

En tvärsnittsstudie. De data 

som samlas in från 106 

kvinnliga bröstcancerpatienter 

som valdes för rekrytering 

från öppenvården i National 

Oncology Center (NOC), 

106 kvinnor 

Bortfall 

beskrevs 

inte 

Familjens månadsinkomst, BMI, 

utbildningsstatus, år efter diagnos, 

histologisk grad, strålbehandling och 

kirurgi var signifikant associerad med 

(QOL) av bröstcancerpatienter i Jemen  

Hög 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=G%26%23x000f3%3Bmez-Rico%20JA%5Bauth%5D
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=G%26%23x000f3%3Bmez-Rico%20JA%5Bauth%5D
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Altagracia-Mart%26%23x000ed%3Bnez%20M%5Bauth%5D
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Altagracia-Mart%26%23x000ed%3Bnez%20M%5Bauth%5D
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Kravzov-Jinich%20J%5Bauth%5D
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=C%26%23x000e1%3Brdenas-Elizalde%20R%5Bauth%5D
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=C%26%23x000e1%3Brdenas-Elizalde%20R%5Bauth%5D
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Hinojosa-Cruz%20JC%5Bauth%5D
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Hinojosa-Cruz%20JC%5Bauth%5D
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed/?term=Rubio-Poo%20C%5Bauth%5D
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Arroyo%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22312492
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=L%C3%B3pez%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22312492
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Al-Naggar%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22296380
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Nagi%20NM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22296380
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Nagi%20NM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22296380
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Ali%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22296380
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Almuasli%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22296380
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Almuasli%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22296380


31 
 

14-Depression and 

anxiety levels in early 

stage Turkish breast 

cancer patients and 

related factors.                               

Dastan NB1, Buzlu S. 

2011. Turkiet 

 

Att undersöka ångest- och 

depressionsnivåer hos patienter i 

tidiga stadier av bröstcancer 

som genomgått mastektomi och 

bröstbevarande kirurgi samt ta 

reda på om demografiska och 

kliniska egenskaper (t.ex ålder, 

längd diagnoslängd, duration 

efter kirurgi m.m.) har effekt på 

ångest och depressionsnivåer 

hos dessa kvinnor. 

En tvärsnittsstudie deskriptiv 

studie där HAD (Hospital 

Anxiety and Depression) 

användes. Studien bestod av 

123 patienter som 

diagnostiserats med stadium I 

och II bröstcancer. 

123 

patienter 

som 

diagnostis-

erats med 

stadium I 

och II 

bröstcancer 

Depression hos de patienter som 

genomgick mastektomi var betydligt 

högre än de som genomgick 

bröstbevarande kirurgi. 

Hög 

15-Factors associated 

with health-related 

quality-of-life in breast 

cancer survivors: 

influence of the type of 

surgery. 

Ohsumi S1, Shimozuma 

K, Morita S, Hara F, 

Takabatake D, 

Takashima S, Taira N, 

Aogi K, Takashima S. 

Japan 

Att avgöra om det finns 

skillnader avseende 

hälsorelaterad livskvalité (QOL) 

mellan överlevande från 

bröstcancer som fick 

mastektomi och de som får 

bröstbevarande behandling. 

Hundra patienter som tidigare 

genomgått bröstcancerkirurgi 

och var vid liv utan återfall i 

mer än 5 år fick besvara 

patientadministrerade 

frågeformulär för att bedöma 

deras QOL (Functional 

Assessment of Cancer 

Therapy skala- Bröst: FACT-

B) och psykiskt lidande 

(Hospital Anxiety and 

Depression Scale: HADS). Av 

dem besvarade 93 enkäter. 

93 av 100 

kvinnor 

besvarade 

fråge-

formulär 

Bland BC-överlevande, de som 

genomgick BCT fick något bättre QOL 

än de som fått mastektomi i 

bedömningar FACT-BCS. Yngre 

patienter och patienter med högre 

utbildningsbakgrund fick avsevärt 

bättre SWB. 

Hög 

 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Dastan%20NB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21517246
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Buzlu%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21517246
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Ohsumi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19520689
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Shimozuma%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19520689
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Shimozuma%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19520689
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Morita%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19520689
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Hara%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19520689
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Takabatake%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19520689
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Takashima%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19520689
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Taira%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19520689
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Aogi%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19520689
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Takashima%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19520689
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Bilaga-3 

Modifierad protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ 

metod, enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). 

 

Beskrivning av studien 

Forskningsmetod (1 p)   RCT 

    CCT (ej randomiserad) 

    Multicenter, antal center …………………………. 

    Kontrollgrupp/er 

 

Patientkarakteristiska (3 p)  Antal ………………………………………………… 

   Ålder ………………………………………………... 

   Man/Kvinna ………………........................................ 

 

Kriterier för exkludering 

Adekvata exklusioner (1 p) *  □Ja    □Nej 

Intervention (0 p)  ……………………………………………………….. 

Vad avsåg studien att studera? (1 p) 

1. Primärt ……………………………………………….. 

2. Sekundärt …………………………………………..… 
 

Urvalsförfarandet beskrivet? (1 p) *  □Ja    □Nej 

Representativt urval? (1 p) *  □Ja    □Nej 

Randomiseringsförfarande  

beskrivet? (1 p) *   □Ja    □Nej    □Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start? (1 p) *  □Ja    □Nej    □Vet ej 

Analyserade i den grupp som de 

randomiserades till? (1 p) *   □Ja    □Nej    □Vet ej 
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Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven? (1 p) *  □Ja    □Nej 

Bortfallsstorleken beskriven? (1 p) *  □Ja    □Nej 

Adekvat statistik metod? (1 p) *  □Ja    □Nej 

Etiskt resonemang? (1 p) *   □Ja    □Nej 

 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten valida? (1 p) *  □Ja    □Nej 

Är instrumenten reliabla? (1 p) *  □Ja    □Nej 

Är resultatet generaliserbart? (1 p) *  □Ja    □Nej 

 

Huvudfynd 

1. Hur stor var effekten? (1 p) 

2. Statistisk signifikans? (1 p) 

Poäng (Max 20 p)  ……………………………………………………….. 

Procent    ……………………………………………………….. 

Sammanfattande bedömning av kvalitet  Grad I (80-100 % - 16-20 p) 

 Grad II (70-79 % - 14-15 p) 

 Grad III (60-69 % - 12-13 p) 
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Bilaga-4 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod, enligt 

Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). 

 

Beskrivning av studien 

 

Tydlig avgränsning/problemformulering ?(1)  □Ja  □Nej  □Vet ej  

 

Patientkarakteristika (3)   Antal  Ålder  Man/kvinna 

 

Är kontexten presenterad?  (1)  □Ja □Nej □Vet ej 

 

Etiskt resonemang? (1)    □ Ja  □Nej  □Vet ej 

 

Urval 

Relevant?  (1)   □Ja  □ Nej □Vet ej 

Strategiskt?  (1)   □Ja  □Nej  □Vet ej 

Metod för urvalsförfarande tydligt beskrivet? (1) □Ja  □Nej  □Vet ej 

Datainsamling tydligt beskriven? (1)  □Ja  □Nej  □Vet ej 

Analys tydligt beskriven?  (1)  □Ja □Nej □Vet ej 

 

Giltighet 

Är resultatet logiskt, begripligt? (1)  □Ja  □Nej  □Vet ej 

Råder datamättnad? (1)   □Ja □Nej  □Vet ej 

Råder analysmättnad? (1)    □Ja □Nej  □Vet ej 

 

Kommunicerbarhet 
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Redovisas resultatet klart och tydligt? (1) □Ja □Nej □Vet ej 

 

Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referens ram? (1)  

    □Ja    □Nej           □Vet ej 

   

Genereras teori? (1)   □Ja  □Nej             □Vet ej 

 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? (1) 

.................................................................................................... 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet   □Bra  □Medel  □Dålig 

 

 

Kommentar: totalt 18 poäng 

 

För att klassificera denna typ av studie ges varje positivt svar poäng och räknas sedan ut i 

procent mot den totala poängsumman. Resultatet sammanställas därefter utifrån tre 

kvalitetsgrader enligt nedan. 

 

Grad I 80-100 % 

Grad II 70-79 % 

Grad III 60 -69 % 

 


