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Sammanfattning 

Bakgrund: Varje år drabbas cirka 8000 kvinnor av bröstcancer och är därmed den vanligast 

förekommande cancerformen hos kvinnor. Den främsta behandlingsformen är kirurgi där man 

vanligtvis väljer att utföra en mastektomi, där hela bröstet opereras bort, eller bröstbevarande 

kirurgi. Förlusten av ett eller båda brösten ger ofta fysiska och psykiska konsekvenser. Syfte: 

Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelser av sin hälsorelaterade 

livskvalitet och psykosociala hälsa efter mastektomi med eller utan rekonstruktion. Metod: 

En deskriptiv studie med kvalitativ metod användes. Urvalet var strategiskt bestående av fem 

kvinnor som genomgått rekonstruktion/inte genomgått rekonstruktion med varierande åldrar 

samt olika civilstånd. Semistrukturerade intervjuer genomfördes och data analyserades med 

innehållsanalys. Resultat: Förändringen i självbild som en mastektomi ger kan leda till 

begränsningar i den vardagliga livsföringen. Kvinnorna blir dagligen påminda om den fysiska 

förändringen och upplever detta som psykiskt påfrestande. Dock upplever kvinnorna 

diagnosen i de flesta fall som ett uppvaknande och ser nu livet som en ny möjlighet. Samtliga 

kvinnor upplevde en brist i den information som ges av hälso- och sjukvården samt det stöd 

som erbjuds dem efter avslutad behandling. Slutsats: Resultatet av denna studie visar att 

kvinnor har olika uppfattning om livskvalitet. En del av kvinnorna upplever att det förändrade 

utseendet i samband med en mastektomi är ett hinder i vardagen. Dessa kvinnor har ett stort 

behov av information och stöd även en längre tid efter avslutad behandling, det ställer höga 

krav på sjukvårdspersonal inom dessa områden. 
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Abstract 

Background: Every year approximately 8000 women in Sweden are diagnosed with breast 

cancer and therefore it´s the most common form of cancer in women. The foremost treatment 

is surgery where the most common treatment is mastectomy, where the entire breast is 

surgically removed.The loss of one or both breasts often provides physical and psychological 

consequences. Aim: The aim of this study was to describe women’s experiences of their 

health related quality of life and psychosocial health after mastectomy with or without 

reconstruction. Method: A descriptive study with qualitative method was used. A strategic 

selection was conducted where five women who have undergone reconstruction or not, with 

varying ages and different marital status were selected. Semi-structured interviews were 

conducted and analyzed with content analysis. Result: The change in self-image can lead to 

limitations in everyday living. The women are reminded every day about the physical change 

and experience this as psychologically stressful. However in most cases the woman perceives 

the diagnosis as an awakening and now sees life as a new opportunity. All of the women 

experienced a lack of information provided by health care and support offered to them after 

completion of treatment. Conclusion: Women have different perceptions about quality of life. 

Some women feel that the altered appearance is an obstacle in everyday life. These women 

have a great need for information and support even a long time after completed treatment, this 

places high demands on the health care professionals in these areas. 
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INTRODUKTION  

Bröstcancer 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor världen över. I Sverige drabbas 

cirka 8000 kvinnor årligen av bröstcancer vilket motsvarar cirka 30% av samtliga cancerfall. 

Detta innebär att det dagligen insjuknar cirka 20 kvinnor. På cirka 50 år har antalet kvinnor 

som drabbas av bröstcancer dubblerats samtidigt som antalet som avlider till följd av 

sjukdomen har minskat med ungefär 30 %. Detta beror bland annat på tidig upptäckt i 

samband med regelbundna mammografiundersökningar vilket har lett till att allt fler blir 

botade från sjukdomen. Den primära behandlingen är kirurgi, däremot är ytterligare 

behandling varierande och beroende av cancertyp samt cancerstadie. Behandlingsalternativen 

innefattar strålbehandling, kemoterapi, kirurgi samt hormonell behandling. Allt fler kvinnor 

överlever en femårsperiod till följd av en kombination av olika behandlingsmetoder så som 

till exempel kirurgi och kemoterapi (Socialstyrelsen, 2014; Kenyon, Mayer, & Owens, 2014).  

 

Mastektomi och rekonstruktion 

Vid en mastektomi, som är ett kirurgiskt ingrepp, avlägsnas hela bröstet/brösten samt 

omkringliggande vävnad beroende på spridning av sjukdomen. Vid en bröstrekonstruktion 

kan man använda sig av tre olika metoder: implantat, kroppsegen (autolog) vävnad eller en 

kombination av de två tidigare nämnda metoderna. Vid metoden med implantat så läggs ett 

implantat med en inbyggd expander in, denna injiceras sedan med koksalt under flera steg för 

att utvidga vävnaden. Den autologa metoden innebär att vävnad tas från buken eller ryggen 

och sedan formas till ett bröst (Järhult & Offenbartl, 2013). 

 

Definition av hälsa och hälsorelaterad livskvalitet 

Orem (2001) beskriver begreppet hälsa som ett personligt tillstånd kännetecknat av friskhet 

och helhet samt av fysisk och psykisk funktionsförmåga. Vidare beskriver Orem att oavsett 

sjukdom, motgångar och/eller nedsättning av fysisk, psykisk och social funktion kan en 

människa uppleva god psykosocial hälsa beroende på den individuella och personliga synen 

på denna. För att en person ska uppleva god hälsa så måste alla de aspekter som gör en person 

mänsklig vara uppfyllda. Detta innefattar biologisk hälsa, fysisk hälsa, psykologisk hälsa samt 
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förmågan att interagera med andra människor (Orem, 2001).  Detta kan liknas vid 

världshälsoorganisationens definition av begreppet livskvalitet: 

 

”Livskvalitet omfattar individens uppfattning om sin situation i tillvaron utifrån den kultur 

och det värdesammanhang som hon befinner sig i och i relation till personliga mål, 

förväntningar, normer och intressen. Det är ett vitt begrepp som påverkas av individens 

fysiska hälsa och psykologiska tillstånd, grad av oberoende, sociala förhållanden och 

relationer till betydelsefulla händelser i livsmiljön” (World Health Organization (WHO), 

1995). 

 

Livskvalitet vid bröstcancer 

Livskvaliteten hos kvinnor som genomgått bröstcancer påverkas på många olika sätt. En stor 

del av upplevelsen av livskvalitet består av det sexuella välbefinnandet som hos många 

kvinnor försämras efter diagnos och behandling. Detta är ofta relaterat till bland annat nedsatt 

känsel i bröstvårtorna, minskad lust, torra slemhinnor, ärr och skör hud. Flera plan av 

livskvaliteten påverkas, då både fysiska, psykiska samt sociala effekter kan ses. I och med att 

yngre personer generellt sett har ett aktivare sexliv än äldre, är de yngre som drabbas av 

bröstcancer mer utsatta för att uppleva negativa effekter (Cho et al., 2014).  

 

Pockaj et al. (2009) och Han, Grothuesmann, Neises, Hille och Hillemanns (2010) beskriver 

olika typer av kirurgiska ingrepp hos kvinnor med bröstcancer och dess effekter på 

livskvaliteten. De kvinnor som genomgått mastektomi hade en långsiktigt sämre livskvalitet 

än de som genomgått bröstbevarande kirurgi. Kvinnor som valde bröstbevarande kirurgi 

skattade en högre livskvalitet samt rädsla för att förlora bröstet/brösten innan operationen än 

de kvinnor som valde mastektomi.  Lägst livskvalitet uppvisades hos kvinnor där lymfödem 

uppstått som postoperativ komplikation. Lymfödem gav dessa kvinnor en högre påverkan 

både socialt och psykologiskt. Valet som kvinnorna gjorde angående typ av operation 

grundade sig i om de var rädda för cancern, om det kosmetiska slutresultatet var av hög 

prioritet, om kvinnorna influerats av kirurgen eller en kombination av de tre. Detta styrks 

även i studien av Engel, Kerr, Schlesinger-Raab, Sauer och Hölzel (2004) där det även 

framkom att fördelarna med bröstbevarande kirurgi när det gäller livskvalitet likväl kan ses 

hos kvinnor ≥ 70 år. I en systematisk review av Floortje Mols (2005) framkom det att kvinnor 
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>60 år hade en bättre livskvalitet efter bröstcancer än yngre kvinnor. Det framkom även att 

ålder vid insjuknande hade effekt på livskvaliteten efter sjukdomen. 

Psykosocial hälsa vid bröstcancer 

Psykosociala konsekvenser vid bröstcancer är förändringar i psykologiska och/eller sociala 

funktioner. Förändringarna är definierade som de negativa effekter kvinnorna upplevt efter 

bröstcancern och innefattar tillstånd som ångest, kognitiva nedsättningar samt en generell 

subjektiv försämring av hälsa. Försämrad kroppsbild och sexualitet, oro över återfall samt 

posttraumatisk stress kan ses som långvariga negativa effekter på den psykosociala hälsan 

(Kenyon et al., 2014; Cho et al., 2014). Cho et al., (2014) har funnit samband mellan yngre 

patienter och en ökad risk för svåra negativa psykosociala konsekvenser, detta tros ha ett 

samband med det livsskede kvinnan befinner sig i.  Rädsla för att efterlämna barn eller 

infertilitet misstänks vara bakomliggande faktorer för ökad risk för depression hos dessa 

kvinnor.  

 

Beroende på hur lång tid som passerat sedan cancerdiagnosen samt om de drabbats av återfall, 

varierar de individuella behoven samt livskvaliteten hos kvinnor med bröstcancer. Under det 

första året efter insjuknande i sjukdomen uppfattar kvinnorna att de har störst behov av 

psykosocialt stöd. Detta anses relatera till att de under det första året bearbetar cancerbeskedet 

och val av behandling samt hanterar psykologiska aspekter så som förändring av 

kroppsuppfattning, daglig livsföring samt förändring i sin femininitet. Hos de kvinnor som 

drabbas av återfall i bröstcancer är behovet av stöd störst, detta då ett återfall ger en ytterligare 

negativ psykologisk effekt hos dessa kvinnor samt att de vanligen kommer att  behöva 

livslång, ofta aggressiv, cancerbehandling (Akechi et al., 2014).  

 

Enligt Howard-McNatt (2013) finns det flera positiva psykologiska aspekter av en 

rekonstruktion efter en mastektomi. Däribland en förbättrad livskvalitet vilken beskrivs öka 

vid en rekonstruktion kort efter en mastektomi. Detta då det förbättrar kvinnans 

kroppsuppfattning samt självbild.  I deras genomgång av tidigare studier fann de att kvinnor 

under 40 år hade en större fördel av att genomgå rekonstruktion efter mastektomi samt att 

mastektomi var mer förekommande i denna åldersgrupp. Kvinnor som valde att genomgå 

mastektomi utan att genomgå en rekonstruktion uppfattade sig själva som mindre feminina 

och såg negativa tendenser i det sociala och sexuella samspelet med andra.  
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Hälso- och sjukvårdens ansvar 

I Hälso- och sjukvårdslagen (Svensk författningssamling, 1982:763) står det att målet är att ge 

en god vård till hela befolkningen på lika villkor och främja en god hälsa. Lagen innefattar 

även vissa krav som hälso- och sjukvården måste uppnå, däribland att vården som ges ska ge 

en trygghet till patienten, att den ska vara lättillgänglig, bygga på respekt för patientens 

integritet och självbestämmande samt ha en kontinuitet i behandling och uppföljning. För att 

sjukvården ska kunna uppnå dessa krav kan det antas att det är av stor vikt att forskning inom 

olika områden hela tiden genomförs och uppdateras. Patienternas upplevelser och erfarenheter 

bidrar till kunskap om vad som kan förbättras och vad som sjukvården redan lyckats med att 

uppnå. 

I en studie av Arman, Rehnsfeldt, Lindholm, Hamrin och Eriksson (2004) intervjuades 16 

kvinnor med bröstcancer i Finland och Sverige om lidande i samband med kontakt med hälso- 

och sjukvård. De fann tre olika dimensioner av lidande inom hälso- och sjukvård: etiskt, 

existentiellt och ontologiskt lidande. Etiskt lidande innebär att relationen mellan vårdgivare 

och patient ej fungerar på ett adekvat sätt och patienten upplever att vårdgivarens val påverkat 

denne negativt. Existentiellt lidande innebär att patienten upplever att denne inte blivit sedd 

som en helhet med egna erfarenheter och tankar utan enbart utifrån sjukdomen. Ontologiskt 

lidande innebär att patienten upplever att de bett om hjälp angående egna tankar kring sin 

sjukdom och en potentiell död, men att dessa ej uppmärksammats av vårdgivaren. 

Zhou et al. (2014) beskriver effekter av ett positivt bemötande av sjukvårdspersonal på 

livskvalitet hos kvinnor som genomgått bröstcancer. De kvinnor som upplevt bemötandet som 

positivt hade ett högre socialt, känslomässigt och funktionellt välmående än kvinnor som 

upplevt bemötandet som negativt.  

Informationen om vilka effekter, både lång- och kortsiktiga, som behandlingen kan ha på 

bröstcancerpatienter är enligt patienterna själva ofta otillräcklig. Ansvarig vårdpersonal 

behöver utbildning i hur dessa kvinnor ska bemötas samt vilken information som de är i 

behov av för att kunna hantera potentiella fysiska och psykologiska effekter av sjukdomen 

(Kenyon et al., 2014). Kvinnor som genomgått behandling för bröstcancer får tillräcklig 

information av sin behandlande läkare i samband med beskedet och inför behandling. De 

upplever dock att vidare information och stöd efter avslutad behandling uteblir (Schubart et 

al., 2014; Takahashi, 2013). Det finns ett behov av att det onkologiska teamet screenar för 
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dessa psykosociala konsekvenser då studier visar att dessa kvinnor lider av en hög 

psykologisk påfrestning (Cho et al., 2014). 

 

Problemformulering  

Hos de kvinnor som drabbats av bröstcancer kan det i många fall ses en negativ effekt på den 

psykosociala hälsan samt livskvaliteten (Cho et al., 2014; Schubart et al., 2014; Takahashi, 

2013). Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor (Socialstyrelsen, 

2014) , detta leder till att ökad kunskap om bemötande gentemot dessa kvinnor är av intresse. 

Vidare önskas ytterligare förståelse om hur kvinnorna upplever sin psykosociala hälsa samt 

livskvalitet i samband med bröstcancer med eller utan rekonstruktiv kirurgi. 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelser av sin livskvalitet och 

psykosociala hälsa efter mastektomi med eller utan rekonstruktion.  

 

Frågeställningar 

1. Hur upplever kvinnor sin livskvalitet efter mastektomi? 

2. Hur upplever kvinnor sin psykosociala hälsa efter mastektomi? 

METOD 

Design 

Studiens design var en beskrivande kvalitativ intervjustudie. Denna design valdes för att bäst 

kunna besvara studiens syfte och därmed få en djupare förståelse om kvinnors upplevelser vid 

mastektomi (Polit & Beck, 2010). Studien är en del av ett större projekt, ”Hälsorelaterad 

livskvalitet och psykosocial situation bland kvinnor från olika kulturer efter bröstcancerkirurgi 

med eller utan rekonstruktion” vars syfte är att undersöka livskvalitet och psykosocial hälsa hos 

kvinnor med olika kulturella bakgrunder.  

Urval 

Urvalet kommer ifrån ovanstående projekt där kvinnor som genomgått mastektomi med eller 

utan rekonstruktion i Uppsala, Gävle och Falun tillfrågats om deltagande. 

Exklusionskriterium var kvinnor yngre än 20 år. Niohundrasjuttiofem kvinnor tillfrågades om 
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deltagande i enkätstudien och urvalsgruppens storlek bestod av de 482 kvinnor som svarade ja 

till deltagande. Av dessa tillfrågades 24 kvinnor om deltagande i denna studie. Urvalet var 

strategiskt där kvinnor som genomgått rekonstruktion/inte genomgått rekonstruktion, med 

varierande åldrar samt olika civilstånd valdes ut. Detta för att ge variation i resultatet. Kvinnor 

som bodde utanför Uppsala exkluderades på grund av tidsbrist. Undersökningsgruppen bestod 

av fem kvinnor i åldrarna 62-76 år. Kvinnorna hade fått sin diagnos för två till fyra år sedan. 

Två av kvinnorna hade genomgått rekonstruktion kort efter mastektomin. Övriga tillfrågade 

kvinnor valde att inte delta på grund av sjukdom eller personliga skäl. 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden som användes var semistrukturerade intervjuer. Intervjuguiden är 

utformad av de ansvariga för det större projektet och har reviderats efter några genomförda 

intervjuer inom ramen för ett annat examensarbete. Intervjuguiden bestod av 10 frågor och 

frågeområdena var livskvalitet, psykosocial hälsa relaterad till kroppsbild, sexualitet, styrka, 

hälsa och sociala hinder. Även demografisk data som berör ålder, kön, utbildningsnivå, när 

mastektomi utförts samt om rekonstruktion genomförts samlades in (se Bilaga 1). En 

testintervju genomfördes i förberedande och utbildande syfte, inga ändringar av 

intervjuguiden gjordes efter denna. 

Tillvägagångssätt 

Informationsbrev skickades ut till 14 kvinnor under sensommaren 2014 där de informerades 

om möjlighet till deltagande i intervjustudien. Två veckor efter att brevet skickades ut ringdes 

de utvalda kvinnorna upp av författarna för att tillfrågas om deltagande i studien och boka in 

en tid för intervju. Samtliga  informanter fick muntlig och skriftlig information om studiens 

syfte och tillvägagångssätt (se Bilaga 2). Efter första utskicket med informationsbrev 

uppnåddes inte det önskade antalet kvinnor för intervju och informationsbrev skickades därför 

till ytterligare 10 kvinnor. Dessa kvinnor ringdes upp efter en dryg vecka och tillfrågades om 

deltagande. Beroende på var informanten var bosatt bestämdes tid och plats utefter önskemål. 

En intervju genomfördes i ett enskilt rum på Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, 

resterande fyra intervjuer genomfördes i informanternas hem. Informanterna informerades om 

att de när som helst kunde välja att avbryta intervjun samt att de kunde välja att inte svara på 

en fråga. Intervjuerna som tog 10-50 minuter spelades in i avidentifierad form med hjälp av 

två smartphones och därefter transkriberades informationen ordagrant. Transkriberingen 

utfördes av författarna som tillsammans lyssnade på det inspelade materialet. Det inspelade 
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materialet arkiverades efter studiens avslut och behandlades på ett konfidentiellt sätt genom 

hela arbetsprocessen. 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003) gjordes ett 

utskick med informationsbrev till informanterna (se Bilaga 2) med information om frivilligt 

deltagande, personuppgiftshantering samt möjlighet att avbryta medverkan i studien. 

Intervjuerna genomfördes konfidentiellt och informanterna tilldelades en kod. Projektets 

forskare och författarna är de som har tillgång till informanternas verkliga identitet. 

Intervjuerna genomfördes i en avskild miljö som informanterna själva fått bestämma och 

förfrågades på nytt om deltagande i studien. Informanternas personuppgifter samt de 

transkriberade intervjuerna hanterades enligt Personuppgiftslagen (PUL 1998:204).  

 

Författarna var medvetna om att intervjuerna kunde väcka starka känslor och obehag hos 

informanterna men valde ändå att genomföra intervjuerna då de kunde ge viktig information 

för att hjälpa andra kvinnor i samma situation. Att berätta om sina upplevelser kring 

cancerbeskedet, mastektomin och om den eventuella bröstrekonstruktionen kan dessutom vara 

ett sätt att bearbeta sina upplevelser och känslor som samtalet kring detta väcker. Om det hade 

varit nödvändigt för ytterligare stöd för kvinnorna efter intervjuerna fanns en psykolog att 

tillgå. Studien har ett godkännande att genomföras från regionala etikprövningsnämnden, Dnr 

2012/398. 

Dataanalys 

Vid insamling och analys av data tog författarna hänsyn till sin förförståelse inom området. 

Författarna har undvikit att göra antaganden angående kvinnornas upplevelser på förhand 

genom att undvika ledande frågor vid intervjuerna. De inspelade intervjuerna transkriberades 

och analyserades utefter Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av innehållsanalys. 

Författarna sorterade ut information som svarade mot studiens syfte. Varje intervju 

analyserades som en egen analysenhet. Materialet delades in i meningsbärande enheter, 

kondenserade enheter, koder, kategorier och underkategorier. Se exempel i tabell 1. 

Kategorierna redovisas som rubriker i resultatredovisningen och en sammanfattning av 

innehållet presenteras i löpande text.  
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Tabell 1. Exempel på dataanalys. 

 

RESULTAT 

Tre kategorier och fem underkategorier formades utifrån kvinnors upplevelse av psykosocial 

hälsa och livskvalitet efter de fem genomförda intervjuerna. De tre huvudkategorierna var: 

psykiskt välmående, den egna kroppen samt bemötande och kommunikation, se Tabell 2. 

Livskvalitet är ett återkommande tema genom samtliga kategorier. Samtliga kvinnor tolkade 

begreppet olika och beskrev situationer och händelser som de ansåg haft en effekt på sin 

livskvalitet.  

 

  

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Han var ju svettig 

och stressad i vanlig 

ordning. Det var 

liksom eh, och jag 

bara grinade, det var 

förskräckligt rent ut 

sagt. 

Svettig och stressad. Jag 

bara grinade, 

förskräckligt. 

Bemötande 

av läkare. 

Otillräckligt stöd Bemötande och 

kommunikation 

...det är väl jobbigt 

då när man ska ta av 

sig naken.. det är det 

ja.  

 

Jobbigt att ta av sig 

naken 

Tankar kring 

utseendet. 

 Den egna kroppen 

Ja, nej jag tycker ju 

liksom det var ju, att 

nu har ju livet tagit 

slut på alla plan. 

Livet har tagit slut på 

alla plan. 

Tankar kring 

diagnosen. 

Existentiell 

förändring 

Psykiskt 

välmående 
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Tabell 2. Kategorier och underkategorier som beskriver kvinnors upplevelser av livskvalitet och 

psykosocial hälsa 

Kategori Underkategori 

Psykiskt välmående Existentiell förändring 

Samhörighet 

Den egna kroppen  

Bemötande och kommunikation Stöd och information 

Bristande information 

Osäkerhet 

Psykiskt välmående 

Vid analys av data ses psykiskt välmående som en övergripande kategori. Vidare beskrivning 

av kvinnornas upplevelser kring detta förtydligades med två underkategorier. 

Existentiell förändring 

En del av kvinnorna såg tillfrisknandet från bröstcancern som ett uppvaknande och en ny 

möjlighet i livet. Sjukdomsförloppet fick dem att reflektera över sin situation i livet och såg 

nu en tydlig skillnad jämfört med innan och efter diagnosen. Andra kvinnor såg diagnosen 

som något slutgiltigt och förödande vilket väckte tankar om att livet nu skulle ta slut. 

”Man är tacksam att man lever, före, innan det här så har jag haft djupa 

depressioner och inte vilja leva, men jag kände att när det här hände hur mycket 

jag ville leva egentligen.” (Intervju 3) 

”Ja, nej jag tycker ju liksom det var ju, att nu har ju livet tagit slut på alla plan.” 

(Intervju 4) 

Kvinnorna beskrev även andra tankar som väckts i samband med beskedet både rörande den 

egna existensen och deras anhöriga. De kände bland annat oro över att någon i deras närhet 

skulle behöva genomgå samma sak som dem gjort.  

Samhörighet 

Samhörighet med andra kvinnor i samma situation var något som kvinnorna letade efter i sin 

bearbetning av bröstcancern. En kvinna berättade om att hon gärna tittade på andra kvinnors 
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bröst och nästan blev fixerad av det. Hon berättade även om känslorna som det väckte hos 

henne:  

”Och så blir man lite glad när man ser någon som har ett bröst eller som ser lite 

opererad ut. Jaha där har jag en kompis, eller jag är inte ensam, men det visste 

jag redan förut så det är bara dumheter.” (Intervju 1) 

Andra kvinnor i studien hade gärna velat ha kontakt med kvinnor i samma situation men av 

olika anledningar inte kunnat uppfylla detta. En av kvinnorna i studien valde att hålla 

diagnosen för sig själv och endast dela detta med ett fåtal nära vänner. Hon upplevde att detta 

stöd var tillräckligt och att hon inte var i behov av just stöd från andra kvinnor i samma 

situation. En annan kvinna berättade om en stödgrupp som hon deltagit i efter mastektomin. 

Kvinnorna som deltog i denna grupp hade flera olika cancerdiagnoser vilket hon upplevde 

som negativt då de inte delade samma erfarenheter av sjukdomen. Hon hade önskat att hon 

fått komma i kontakt med fler andra kvinnor i samma situation. 

”Det viktigaste är väl det att man har någon att prata med, helst någon som har 

varit med om det skulle vara bra men...” (Intervju 3) 

Den egna kroppen 

Synen på den egna kroppen var något som kvinnorna upplevde hade förändrats. En av 

kvinnorna beskrev sitt besök hos läkaren där hon önskade ta bort även det friska bröstet för att 

slippa genomgå situationen med att en ny cancer potentiellt skulle upptäckas samt att få en 

mer proportionerlig kropp. En kvinna som av hälsoskäl inte fått genomgå en rekonstruktion 

upplevde avsaknaden av ett bröst som väldigt påfrestande. Hur andra personer såg på 

kvinnornas kroppar var även något som de tog upp och berättade om. Rädsla för att bli 

bedömd och sedd som annorlunda och avvikande var vanlig. Även känslan av att inte känna 

sig bekväm i sin egen kropp samt att bli påmind om det förändrade utseendet i samband med 

att de var nakna eller lättklädda upplevdes som en psykologisk stress. 

”Det är ju det att jag jag går ju där med ett bröst och det dumma är ju det att 

varje gång man klär av sig så ser man ju det.” (Intervju 4) 

En del kvinnor upplevde att vissa vardagliga aktiviteter inte gav dem samma glädje som 

tidigare och att dem undvek dessa. Ibland undvek man dessa aktiviteter utan att kunna 
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förklara varför. I de flesta fallen berodde det dock på att man inte kände sig bekväm att visa 

upp sin kropp. 

En kvinna som levde ensam kände att bröstets utseende efter rekonstrutionen inte spelade 

någon roll för henne själv. Om hon däremot levt i ett förhållande med en partner hade detta 

haft högre prioritet. En annan del av förändringen som kvinnorna påtalade var bröstprotesen. 

Upplevelsen av att prova ut protesen och att använda den i vardagen var något som kvinnorna 

ansåg vara svårt både fysiskt och psykiskt. Att vänja sig vid att bära denna protes var även 

något som kvinnorna upplevde tog lång tid. 

”Neh, jag har ju ingen kille heller. Eller karl eller så, jag är inte ute på 

marknaden. Det är därför jag glömt att sätta dit någon bröstvårta.” (Intervju 2) 

Hälsotillstånd, otillräcklig information samt frånvaro av ork att genomgå ytterligare 

operationer var anledningar som kvinnorna som valt att inte genomgå bröstrekonstruktion 

uppgav. 

Bemötande och kommunikation 

Efter transkribering framkom det att gott bemötade och god kommunikation från häslo- och 

sjukdvårdpersonal var en viktig del i kvinnornas upplevelser av sjukdomen. Denna kategori 

indelades därefter i tre underkategorier för att belysa de områden som framkom vara viktigast. 

Stöd och information 

Bristfällig kommunikation och samordning mellan vårdinstanser ledde till att en kvinna blivit 

kallad till mammografi trots att hon inte längre hade några bröst. I andra fall upplevdes 

väntetiden i samband med att kvinnorna upptäckt en knöl i bröstet som oerhört lång och 

väckte stor oro. En del av kvinnorna upplevde att informationsbrist ledde till minskad känsla 

av kontroll. Detta gällde både information kring sjukdomen, rekonstruktionen, vem man 

skulle vända sig till och vad diagnosen innebar. En av kvinnorna berättade även om att hon 

fått otillräcklig information kring vad en bröstrekonstruktion innebär och därmed varit 

oförmögen att fatta ett välgrundat beslut i om hon önskade en bröstrekonstruktion. En annan 

kvinna som genomgått rekonstruktion berättade istället om brist i information av material, 

tillvägagångssätt och att låta patienten vara delaktig. Hon visste att de lagt in en expander som 

de med jämna mellanrum fyllde på med koksalt för att långsamt töja ut huden för att tillslut få 

plats med ett implantat. Kvinnan fick dock aldrig se hur expandern såg ut och detsamma 
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gällde implantatet som senare sattes in. Även efter rekonstruktionen upplevde kvinnan att 

informationen var bristfällig då hon inte visste hur hon skulle träna, om hon fick göra det eller 

vad som skulle kunna gå fel. 

En av kvinnorna påtalade själv att hon antagligen fått information om stödgrupper och 

kontaktpersoner men att hon inte varit mottaglig för denna information då hon inte kan 

minnas ha fått den. Förutom stöd från anhöriga och vänner upplevdes vården då den gav 

tillräckligt med information och stöd som en trygghet.  

”De är egentligen det här med information, det ger en sån trygghet och ro i det 

här.” (Intervju 1) 

För en av kvinnorna betydde de noggranna och utförliga journalanteckningarna mycket för att 

kunna gå tillbaka och se vad som faktiskt hänt under sjukdomsförloppet. Att kunna följa upp 

det i efterhand ingav henne en känsla av trygghet. Stöd och tid med vårdpersonal efter det 

akuta skedet i behandlingen och sjukdomen upplevdes av kvinnorna som bristande. 

Återkommande var att de upplevde att de efter avslutad behandling inte längre fick något stöd 

från sjukvården. En av kvinnorna fick en känsla av att hon efter avslutad behandling inte 

längre existerade i kontakten med sjukvården. 

Bristande information 

En del kvinnor upplevde brister i informationen från vårdpersonalen, detta ledde till att de inte 

kände sig delaktiga i sin egen vård. De upplevde att de fick lägga energi på att få den 

information de egentligen behövde få från vården. En av kvinnorna letade upp den 

information som hon behövde på andra sätt. Något som flera kvinnor även nämnde var att de 

själva kunde ha frågat om mer information och ställt fler frågor som de funderade över men 

att detta i situationen upplevdes som svårt. Informationsbristen ledde till en känsla av 

otrygghet hos kvinnorna. Det var inte bara i början när kvinnorna fått sin diagnos som de 

upplevde att informationen varit bristfällig utan även under behandling, vid vårdtillfällen och 

under återhämtningen. Viss information upplevdes komma för sent i vårdkedjan så som 

introduktionen av en bröstsjuksköterska. En kvinna fick kontakt med bröstsjuksköterskan 

först efter att mastektomin utförts vilket hon upplevde som negativt då hon önskat ha denna 

kontakt redan i samband med diagnosen. Informationen kunde även till viss del vara 

vilseledande då en av kvinnorna blev kallad till ett sjuksköterskebesök där hon blev mottagen 
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av en undersköterska. Bemötandet från undersköterskan upplevdes som otrevligt och hon 

saknade tillräckligt med kunskap att bemöta kvinnans frågor: 

”Hon var beskäftig och så. Jag frågade henne om saker och hon kunde inte ge 

mig ett svar. Alltså materialet, vad är det för material i implantaten och vad 

betyder de? Kan man ha dem hela livet? Vad kan det finnas för konstigheter med 

det? Då var det liksom plast (enligt undersköterskan) ah, och då la jag ner.” 

(Intervju 1) 

Osäkerhet 

Något som kvinnorna tog upp när det gäller ovisshet var att de inte kunde förstå varför just de 

hade blivit drabbade av sjukdomen. Hos en del var rädslan för återfall och att behöva 

genomgå hela processen igen återkommande. En av kvinnorna uttryckte sig enligt följande: 

”Sen också att bara det här att ha ett bröst, det är dåligt, då kommer 

mammografiundersökningarna och så kommer det såna här små saker i nästa och 

så kommer hela den här processen igen. Jag orkar inte, man vill inte.”(Intervju 1) 

Kvinnorna upplevde osäkerhet över hur de skulle hantera om någon i deras närhet blev 

drabbad. En kvinna berättade om sin dotter som vägrade att gå på sina 

mammografiundersökningar, detta ledde till ytterligare ovisshet hos kvinnan då hon var rädd 

att även dottern skulle drabbas av bröstcancer. En av kvinnorna upplevde även ovisshet kring 

vad sjukdomen skulle kunna ha lett till om den inte upptäcktes i tid eller om hon inte hade 

opererat bort det friska bröstet i förebyggande syfte. 

DISKUSSION 

Efter innehållsanalys framträdde tre kategorier: psykosocial hälsa, den egna kroppen samt 

bemötande och kommunikation. Förändringen i självbild som en mastektomi ger kan leda till 

begränsningar i den vardagliga livsföringen. Kvinnorna blir dagligen påminda om den fysiska 

förändringen och upplever detta som psykiskt påfrestande. Dock upplever kvinnorna 

diagnosen i de flesta fall som ett uppvaknande och ser nu livet som en ny möjlighet. Samtliga 

kvinnor upplevde en brist i den information som ges av hälso- och sjukvården samt det stöd 

som erbjuds dem efter avslutad behandling.  
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Resultatdiskussion 

Psykiskt välmående 

Resultatet av denna studie visade att kvinnor upplevde en förändring i olika mån och 

beroende på hur kvinnorna såg sitt eget välbefinnande beskrev de sin livskvalitet och 

psykosociala hälsa som olika god.  Detta är i enlighet med hur Orem (2001) beskriver att 

begreppen livskvalitet och hälsa styrs av den individuella och personliga synen på dessa 

begrepp. Beroende på denna tolkning samt hur stor påverkan kvinnorna själva upplever att 

sjukdomen haft på livskvalitet och hälsa, har detta i sin tur påverkat kvinnorna på olika sätt. 

Samtliga kvinnor i denna studie var över 60 år och  de flesta ansåg sig ha en förbättrad 

livskvalitet jämfört med innan bröstcancerdiagnosen. Tidigare studier har visat att risken för 

att drabbas av svåra negativa psykosociala konsekvenser är lägre hos äldre kvinnor, detta tros 

relatera till att dessa kvinnor troligtvis inte längre har små barn att ta hand om eller oroar sig 

för hur sjukdom och behandling kan ha påverkat möjligheterna att bli gravid (Schubart et al., 

2014; Takahashi, 2013). Andra tankar kring varför riskerna för negativa psykosociala 

konsekvenser är lägre hos äldre kvinnor kan enligt denna studies författare vara att dessa 

kvinnor har en tydligare uppfattning om sin identitet och självbild. Detta skulle kunna vara en 

anledning till att en kroppslig förändring inte har en lika stor negativ psykosocial effekt hos 

dessa kvinnor. 

Den egna kroppen 

Hos kvinnor som genomgår mastektomi med rekonstruktion kan flera positiva psykologiska 

aspekter ses, bland annat en ökad livskvalitet (Howard-McNatt, 2013). Bland kvinnorna i 

denna studie hade enbart två genomgått rekonstruktion efter mastektomi och därmed kan inga 

slutsatser dras kring om det skiljer sig avseende upplevelser av livskvalitet i dessa grupper. De 

kvinnor som genomgått bröstrekonstruktion hade däremot fattat ett tidigt beslut kring detta 

och såg det som en självklarhet att ersätta protesen med ett implantat för att få en symmetrisk 

kropp. De upplevde även att det var väldigt skönt att slippa använda protesen längre. 

Paraleller om detta kan dras till Orems (2001) teori om att man upplever livskvalitet beroende 

på den egna synen på den förändring som skett. 

Tidigare forskning (Pockaj et al., 2009; Han et al., 2010) har visat att kvinnor ser sig själva 

som stympade efter en mastektomi samt att kvinnor som genomgått en mastektomi generellt 

sett har en sämre självbild. Hos kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi är detta mer 
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sällan förekommande. Samtliga kvinnor i denna studie hade genomgått mastektomi och en del 

av kvinnorna berördes påtagligt negativt av att förlora ett bröst och såg sig inte längre som 

hel. Under en intervju beskrev en kvinna att det bortopererade bröstet fick henne att känna sig 

stympad. De kvinnor som inte genomgått rekonstruktion påtalade att de ansåg bröstprotesen 

som otymplig samt att utprovningen av denna var besvärande. Kvinnorna i denna studie 

påtalade inte att de upplevt negativa effekter gällande självbild i samband med mastektomin, 

men att ärren påminde dem om sjukdomen. 

Samhällets syn på hur en människa ska se ut, med fokus på symmetri, tros enligt författarna 

kunna påverka kvinnornas val att göra en rekonstruktion samt påverka valet att använda 

bröstprotes eller inte. Kvinnorna uppgav att bröstprotesen var obekväm och krånglig att 

använda, men valde ändå att använda den för att återfå symmetri. Detta ledde i sin tur till att 

det blev mindre påtagligt att de enbart hade ett bröst. Med andra ord skulle det kunna tolkas 

som att kvinnorna använde protes eller gjorde en rekonstruktion mer för andras skull än sin 

egen, det återgav dem en ”normal” kropp. Att slippa förklara eller att berätta om sjukdomen 

för andra som uppmärksammat att ett bröst saknas, eller att kunna skjuta tankar om vad andra 

tänker kring en själv åt sidan kan också tänkas vara en fördel med att ha en av samhället 

accepterad och normal kropp. White (2002) beskriver svårigheterna som kvinnorna upplever 

med att använda bröstprotes och att det är svårare för dem att vänja sig vid protesen än av den 

kroppsliga förändringen. Vidare beskriver han den sjukdomsspecifika effekten som 

cancerbehandling, särskilt mastektomi, har på självbilden. 

Bemötande och kommunikation 

En god samverkan mellan vårdande enheter är viktig för att vården ska fungera på ett sätt som 

gynnar patienten och dennes tillfrisknande. Hela det onkologiska teamet behöver samarbeta 

för att upptäcka de psykologiska behov som kvinnor som genomgår bröstcancerbehandling 

har (Cho et al., 2014). Vid intervjun med en av kvinnorna i denna studie framkom att dålig 

samordning mellan vårdinstanser lett till att remiss för mammografi skickades ut till kvinnan 

trots att hon inte längre hade några bröst. I en tidigare studie beskriver författarna att kvinnor 

med bröstcancer lider av en hög psykologisk påfrestning (Cho et al., 2014). I de fall då 

sjukvården gör misstag som de gjort till denna kvinna, att skicka ut remiss i onödan eller som 

i andra fall glömma bort undersökningar som kan anses vara viktiga, kan detta bidra till att 

den psykosociala hälsan inte förbättras hos kvinnorna, vilket egentligen är vårdens 
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huvudsakliga syfte. Sjuksköterskans ansvar  i detta är att dokumentera vårdkontakter och 

vidarebefordra information till berörd mammografienhet. 

I resultatet av denna studie framkom att information från sjukvården i  en del fall var god 

inför och under behandling, men att den uppfattades som otillräcklig i de flesta fall när 

behandlingen var avslutad. Det framkom i ett flertal intervjuer att kvinnorna kände sig 

övergivna av sjukvården när de inte längre stod under behandling av onkologienheten och 

saknade information kring varför just de drabbats av bröstcancer. Detta överensstämmer med 

tidigare studier (Kenyon, Mayer & Owens, 2014; Schubart et al., 2014; Takahashi, 2013).  

Studien av Arman et al. (2004)  förklarar den effekt som hälso- och sjukvården kan orsaka  

patienter om sjukvårdspersonalen inte hanterar patienterna på ett bra sätt. Studien berättar om 

etiskt lidande där sjukvården fattat beslut som påverkat patienter negativt, existentiellt lidande 

där patienterna upplevt att de ej blivit sedda som en helhet utan enbart utifrån sin sjukdom 

samt ontologiskt lidande där de upplever att de bett om information och stöd rörande sin 

sjukdom och framtid men ej fått denna av hälso- och sjukvården.Om man ser till dessa 

effekter kan man dra paralleller till resultatet i denna studie, där kvinnorna i intervjuerna 

beskriver situationer som kan anses passa in under dessa begrepp. En av kvinnorna berättar 

exempelvis om att hon blir kallad till en undersökning som inte alls är aktuell för henne. Detta 

resulterat i att hon fick lägga tid på att avboka tiden och förklara sig kring detta. Situationen 

skulle kunna väcka starka känslor och reaktioner hos kvinnan som i det här fallet måste 

förklara om sin sjukdom när det från början är hälso- och sjukvården som gjort fel och skickat 

remissen. Detta kan vara ett exempel på etiskt lidande som Arman et al. (2004) tar upp i sin 

studie. 

Många av kvinnorna upplevde att de hade alldeles för många obesvarade frågor och att det 

ledde till tankar om existensen och återfall av sjukdom där även paralleller kan dras till det 

ontologiska lidandet (Arman et al., 2004). Vissa av kvinnorna letade själva reda på den 

information som de ansåg sig behöva då hälso- och sjukvården inte gjort det. I Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) står det även att de ska främja en god vård och att vården ska 

ges som en trygghet till patienten. Ser man till resultatet i denna studie kan man se att många 

av kvinnorna inte upplevde trygghet på grund av de många funderingar och obesvarade frågor 

de hade. Det kan också anses att god vård innebär att patienten får den information som 

behövs för att de ska kunna uppnå ett gott välbefinnande under vårdtid och behandling. Även 
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efterförloppet är viktigt då resultatet visar att kvinnorna även efter en längre period efter 

avslutad behandling hade behov av viss information om exempelvis återfall (Kenyon, Mayer 

& Owens, 2014; Schubart et al., 2014; Takahashi, 2013). 

Kvinnorna i denna studie uppgav att de i de flesta fall fått ett bra bemötande av 

sjukvårdspersonalen i samband med att de fått sin bröstcancerdiagnos. De flesta kvinnorna 

fick tidigt kontakt med en bröstsjuksköterska som fungerade som kontaktperson under 

sjukdomsförloppet. Kvinnorna beskrev precis som tidigare studier visat (Akechi et al., 2014) 

att de har störst behov av psykosocialt stöd under det första året och därefter var behovet av 

stöd och kontaktperson varierande bland kvinnorna. 

En av kvinnorna berättade om en situation där hon skulle träffa läkaren och denne var 

påtagligt stressad. Kvinnan var själv upprörd och grät och upplevde att hon inte fick det stöd 

hon behövde. Detta visar på att vårdpersonal inte har, eller tar den tid de behöver för patienten 

vilket påverkar bemötandet av denne som ofta är i stort behov av stöd i utsatta situationer. 

Bemötandet kan även påverkas av att vårdpersonalen inte vet hur de ska bemöta personer i 

vissa lägen, som exempelvis denna, då patienten är väldigt upprörd och gråter. Kenyon et al. 

(2014), beskriver i sin studie att vårdpersonal, framförallt läkare, behöver mer utbildning för 

att kunna upprätthålla ett bra bemötande till kvinnor som har genomgått eller genomgår 

bröstcancer. Detta är framförallt för att de ska kunna få det stöd de behöver. Ett positivt 

bemötande kan leda till en högre livskvalitet hos kvinnorna och positiva effekter på 

välmåendet. Samband mellan högre livskvalitet och socialt, känslomässigt och funktionellt 

välmående hos välinformerade patienter kan även ses (Zhou et al., 2014).  

Metoddiskussion 

I och med att denna studie är en del av en större studie var syftet från början att inkludera 

kvinnor från olika kulturella bakgrunder. Då det inte fanns tillräckligt med kvinnor efter 

enkätundersökningen som identifierade sig med en annan kultur kom författarna till denna 

studie överens med sina handledare om att byta inriktning och ha ett annat syfte. 

Viss tillgänglig litteratur inom ämnet gav innan studien påbörjades en bakgrund om ämnet till 

författarna samt en uppfattning om vad som studerats inom området tidigare. Författarna anser 

sig inte ha någon större teoretisk kunskap inom området men förförståelse i form av 

förutfattade meningar och tidigare erfarenheter (Graneheim och Lundman, 2012). Detta har 

tagits i beaktande vid analys och bearbetning av data. Författarna diskuterade materialets 
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relevans under analysprocessen och jämförde tolkningar av datan. Analys av det insamlade 

materialet genomfördes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundman (2012), de använder sig av begreppen giltighet, tillförligtlighet, överförbarhet och 

delaktighet. Giltighet innebär att studien är representativ och lyfter fram det typiska för ämnet 

som valts. Denna studies giltighet kan ha påverkats negativt av ett lågt antal informanter samt 

att ålderspannet var mindre än förväntat, detta kan ha lett till ett begränsat innehåll i svaren 

och avsaknad av uppnådd mättnad. Dock anser författarna att de lyfter fram det representativa 

för studiens syfte. 

Tillförlitlighet innebär att författarna fortlöpande under forskningsprocessen bestyrker sina 

ställningstaganden (Graneheim och Lundman, 2012). Författarna hade sedan tidigare en 

mycket liten erfarenhet av att analysera kvalitativa data vilket kan minska tillförlitligheten i 

studien. Dock kan tillförlitligheten även anses vara hög då båda författarna närvarade vid 

intervjun. Informanten informerades om att båda författarna skulle närvara redan vid 

telefonkontakten för inbokning av intervjun. Ingen informant uttryckte önskemål om något 

annat vilket tolkades av författarna att bådas närvaro var godkänd. Detta kan ha påverkat att 

informanten känt sig otrygg i situationen och därmed inte gett lika öppna svar på 

intervjufrågorna, det kan samtidigt ha lett till en mer avslappnad stämning och dialog som kan 

ha gett öppnare och ärligare svar. Intervjuerna som genomfördes varierade i längd samt var få 

till antalet och enbart två av intervjuerna varade i mer än 20 minuter. Detta är värt att ta i 

beaktning då information kan ha missats. För att stärka tillförlitligheten användes en tidigare 

utarbetad och väl beprövad intervjuguide anpassad för semistrukturerade intervjuer. För att 

bekräfta de svar informanterna uppgav upprepades svaret av intervjuaren för att minska risken 

för feltolkning av svaret. I de fall där det fanns utrymme för följdfrågor ställdes dessa med 

syfte att utveckla svaren och säkerställa att svaret tolkats korrekt. Författarna strävade efter en 

öppen och samtalsmässig stämning under intervjuerna. Majoriteten av intervjuerna hölls i 

informanternas hem vilket anses kan ha gett en positiv inverkan på resultatet. En av 

författarna tilldelades huvudansvar för att följa intervjuguiden men båda författarna lämnades 

utrymme att ställa följdfrågor. Tillförlitligheten i transkribering av intervjuerna anses vara hög 

då författarna tillsammans transkriberat och diskuterat eventuella olikheter i tolkning. Dock 

kan tillförlitligheten till viss del sänkas på grund av begränsad tidigare erfarenhet av 

transkribering samt dataanalys inom kvalitativa studier hos författarna. 
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Överförbarhet innebär att studiens resultat går att applicera på andra situationer och grupper i 

samhället (Graneheim och Lundman, 2012). Denna studies överförbarhet anses av författarna 

som låg på grund av få informanter samt ett avgränsat upptagningsområde. Två av kvinnorna 

från denna studie hade genomgått rekonstruktion vilket kan anses ha lett till en större 

variation i undersökningsgruppen, detta överväger dock inte att antalet informanter är lågt. 

Delaktighet innebär att författarna trots hänsynstagande till förförståelse vid analys av data 

alltid präglar reslutatet på något sätt. Därmed kan resultatet aldrig ses som obundet till 

författaren. Analyseringen av materialet till denna studie genomfördes enbart av författarna 

vilket även kan ha påverkat delaktigheten negativt.  

Trovärdighet innefattar begreppen giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet 

(Graneheim och Lundman, 2012). I denna studie bedöms dessa som relativt goda och därmed 

kan studiens trovärdighet bedömas som god. Vid intervjuer krävs en god förmåga i att lyssna 

till det informanten säger samt begränsa användandet av ledande frågor.  

Ytterligare forskning hos kvinnor som genomgått mastektomi med eller utan rekonstruktion i 

varierande åldrar kan vara relevant för att ge en tydligare bild av hur livskvalitet och 

psykosocial hälsa påverkas i olika skeden av livet. Därmed kan insatser gällande information 

och stöd optimeras gentemot dessa kvinnor under sjukdomsförloppet. 

Vidare skulle ytterligare forskning med inriktning på yngre kvinnor möjligtvis vara relevant 

för att kunna ge en tydligare bild av livskvalitet och psykosocial hälsa 

Kliniska implikationer 

Kirurgi är den vanligaste och främsta behandlingsmetoden vid bröstcancer. Detta leder till en 

förändring av kvinnornas syn på den egna kroppen, både psykiskt och fysiskt. Psykosocial 

hälsa och livskvalitet är två begrepp inom området bröstcancer som det finns mycket 

forskning kring, både i samband med diagnos och efter avslutad behandling. Trots detta tycks 

brister i hanteringen av innebörden av dessa begrepp från sjukvårdens sida ses. Otillräcklig 

information ledde i en del fall till en känsla av utelämning och otrygghet hos kvinnorna vilket 

påverkade deras livskvalitet och psykosociala hälsa negativt. Flera av kvinnorna efterfrågade 

även uppföljning upp till två år efter diagnostillfället. 

Denna studies resultat stödjer tidigare forskning inom området. Resultatet kan användas till att 

utveckla sjukvårdens hantering av uppföljningssamtal och delgivning av information till 
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kvinnor med bröstcancer. Exempelvis att i ett tidigt skede introduceras av en 

bröstsjuksköterska som följer kvinnan innan diagnosen fastställts, men även under och efter 

behandling. Förslagsvis kan kontakten påbörjas redan vid misstanke om cancerdiagnos vid 

mammografiscreening för att kunna bemöta eventuella frågor hos kvinnorna. 

Slutsats 

Denna studie visar att efter behandling kan begränsningar i den dagliga livsföringen ses, med 

fokus på den fysiska förändringen som uppstått. Detta påverkade kvinnorna negativt samt att 

den dagliga påminnelsen det gav om sjukdomen ledde till en sämre psykosocial hälsa. Dock 

framkom det att  den egenupplevda livskvaliteten ökade efter en tid och en mer positiv 

inställning till livet kunde ses. För att kunna bemöta dessa kvinnor på ett personcentrerat sätt 

krävs det att sjukvårdspersonal har en god förmåga att anpassa informationen som ges efter 

kvinnans individuella behov. För att kvinnorna ska kunna känna sig delaktiga i sin egen vård 

behövs ett kompetent stöd och att de ges den tid de behöver för att minska psykosociala 

konsekvenser samt öka livskvaliteten. 
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Bilaga 2 Informationsbrev 

Härmed tillfrågas du om att delta i en intervjustudie  Uppsala 2014-09-18   

Varför görs studien? 

Du har deltagit i en enkätstudie med syfte är att undersöka hälsorelaterad livskvalitet och 

psykosocial situation bland kvinnor med olika kulturell bakgrund efter bröstcancerkirurgi med 

eller utan rekonstruktion. Syftet är också att avgöra vilka vårdinterventionsprogram som 

vårdpersonal kan genomföra för att förbättra dessa kvinnors livskvalitet. Nu tillfrågas Du om 

att även delta i en intervjustudie. Studien är ett samarbete mellan Institutionen för folkhälso- 

och vårdvetenskap, Uppsala universitet och onkolog/kirurg klinikerna vid Akademiska 

sjukhuset/Falu lasarett/Gävle sjukhus.  

Hur går studien till? 

Vi har fått din adress med hjälp av enkäten och Regionalt Cancer Centrum Uppsala Örebro 

(RCC). Om du vill medverka i studien kommer du att intervjuas av oss. Intervjufrågorna 

gäller livskvalitet, psykosocial situation relaterad till kroppsbild, sexualitet, styrka, hälsa, 

sociala hinder och demografisk bakgrund. Intervjun tar ca 30-60 minuter och spelas in med 

bandspelare. 

 Vi kommer att ringa upp dig den:…………………………………………………………. 

Du kommer då att tillfrågas om Du vill delta i intervjustudien. Ditt deltagande är frivilligt. Du 

kan när som helst under studiens gång avbryta ditt deltagande utan att ange skäl till detta. Om 

du väljer att delta i undersökningen eller inte påverkar inte din vård. 

Om Du vill delta kommer vi att vid ovanstående telefonsamtal bestämma en tid och plats för 

intervju som passar bra för dig.   

Hur behandlas de upplysningar du ger i undersökningen? 

Dina svar kommer att behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. Enligt 

personuppgiftslagen (PuL) har du rätt att gratis en gång per år få ta del av de uppgifter om dig 

som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Kontaktperson är Pranee Lundberg, se 

nedan. Resultatet av enkäten kommer att sammanställas så att inga enskilda personer kan 

identifieras. Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i en uppsats på grundnivå 

och vetenskaplig artikel. 

Om du undrar över något är du välkommen att kontakta oss. 

Emma Hosio    Isabell Thunell Petersson                   

Sjuksköterskestuderande   Sjuksköterskestuderande               

0707921721                     0733202441  

Emma.Hosio.7838@student.uu.se  Isabell.Thunell_Petersson.6713@student.uu.se 

  

Pranee Lundberg   Cecilia Arving  

Leg. Sjuksköterska och barnmorska, docent  Leg. Sjuksköterska och lektor, Medicine Doktor   

018-471 6612    018-471 3492 

pranee.lundberg@pubcare.uu.se   cecilia.arving@pubcare.uu.se  
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