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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka förekomsten av oro och nedstämdhet hos kvinnor med 

bröstcancer som genomgått bröstrekonstruktion eller plastikoperation och de kvinnor som inte 

genomgått något av detta. Syftet var även att undersöka vilket av dessa ingrepp som är vanligast 

förekommande och i vilken utsträckning kvinnorna har diskuterat ingreppen med ansvarig 

vårdpersonal. 

 

Metod: Studiens design är en del av en kohortstudie som genomfördes i Uppsala- Örebroregionen 

mellan åren 2007-2011. Data samlades in genom en enkätundersökning som skickades ut till 

kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer mellan Mars 2007 till juli 2008. Totalt 886 kvinnor 

svarade på enkäten som ligger till grund för denna studie. Resultatet analyserades och 

sammanställdes deskriptivt i statistikprogrammet SPSS.  

 

Resultat: Endast 37 kvinnor (4,6%) har genomgått en plastikoperation/bröstrekonstruktion. Psykisk 

ohälsa var procentuellt mer förekommande i gruppen som ej opererats. Ingen statistisk skillnad 

kunde dock påvisas. De flesta kvinnor var tillfredsställda med resultatet från operationen (70,6%). 

Ett statistiskt samband kunde ej påvisas, men procentuellt kunde ses att de som var mest tillfreds 

med operationen hade också minst förekomst av psykisk ohälsa. Endast en fjärdedel (26,4%) av 

kvinnorna fick diskutera frågan om en eventuell operation med någon. Kvinnor som 

mastektomerats fick i högre utsträckning än de kvinnor som gjort bröstbevarande kirurgi diskutera 

frågan med någon. En något högre procentsiffra antyder att de som fått diskutera en eventuell 

operation med någon hade mindre förekomst av psykiska besvär, men inget samband kunde påvisas. 

De patienter som fått möjlighet till diskussion hade oftast tagit initiativet  till diskussionen själva. 

Den främsta orsaken till att avstå operation var att det ansågs onödigt och att de var nöjda som det 

var. Den främsta orsaken till att genomgå en operation var önskan att få känna sig ”hel” och 

”normal” igen.  

 

Slutsats: Informationen om plastikoperation alternativt bröstrekonstruktion behöver förbättras. 

Tydligare riktlinjer gällande vilken information kvinnorna ska få och vem som ska ge dem detta.  

Då undersökningsgruppen var för liten och inga säkra slutsatser kunde dras på grund av detta, krävs 

mer forskning gällande psykiska besvär hos kvinnor som har, eller inte har genomgått en 

plastikoperation/bröstrekonstruktion. 

 

Nyckelord: bröstcancer, bröstrekonstruktion, plastikoperation, oro, nedstämdhet  
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Abstract 

Aim: The aim of this study was to investigate the anxiety and depression symptoms among women 

with breast cancer who underwent breast reconstruction or plastic surgery and women who have not 

undergone any of this. The aim was also to examine which of these interventions are most 

commonly used and the extent to which women have discussed interventions with health 

professionals.  

Method: The study design is a part of a cohort study conducted in the Uppsala-Örebro region 

between 2007-2011. Data were collected through a questionnaire sent to women diagnosed with 

breast cancer between March 2007 to July 2008. A total of 886 women responded to the survey that 

forms the basis for this study. The results were analyzed and summarized descriptively in SPSS. 

Findings: Only 37 women (4.6%) have undergone plastic surgery / breast reconstruction. Mental 

illness was a percentage more prevalent in the group not treated. No statistical difference was 

found. Most women were satisfied with the outcome of the surgery (70.6%). A statistical 

association was not detected, but the percentage could be seen that those who were most satisfied 

with the surgery also had the least incidence of mental illness. Only a quarter (26.4%) of the women 

were discussing the issue of a possible operation with anyone. Women who undergone mastectomy 

got a greater extent than women who did breast conserving surgery, discuss the matter with anyone. 

A slightly higher percentage shows that those who discuss a possible surgery with somebody had 

less incidence of mental disorders, but no correlation could be detected. The patients who had the 

opportunity to discuss the operation with someone usually had initiated the discussion themselves. 

The main reason to forego surgery was that it was considered unnecessary and that they were 

satisfied that it was. The main reason for undergoing a surgery was a desire to feel "whole" and 

"normal" again. 

Conclusion:  Information about plastic surgery alternative breast reconstruction needs 

improvement. Clearer guidelines on what information women should get and who will give them 

that. When the study group was too small and no firm conclusions could be drawn because of this, 

more research is needed regarding mental disorders in women who have or have not undergone 

plastic surgery / breast reconstruction. 

Key words: Breast cancer, breast reconstruction, plastic surgery, anxiety, depression.  
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

I Sverige finns ca 70 000 kvinnor som har haft eller lever med bröstcancer (Ringborg, Dalianis & 

Henriksson, 2008). Medianålder hos dem som drabbas av bröstcancer är ca 60 år. Färre än 5 % av 

de som drabbas är under 40 år. Antalet diagnostiserade bröstcancerfall hos kvinnor år 2011 var 8382 

stycken. 5 års överlevnaden är 90 % och 10 års överlevnaden är 83,5 %. Antalet dödsfall av 

bröstcancer år 2011 var 1405. I Sverige riskerar en av nio kvinnor att få bröstcancer innan 75 års 

ålder (Cancer i siffror, 2013). Av de bröstcancerfall som diagnostiseras upptäcks 65-70% via 

mammografiscreening. För merparten av patienterna med operabel sjukdom är kirurgi en 

grundläggande behandling och i de flesta fall botande. Det finns olika sätt att avlägsna tumörer i 

bröstet: bröstbevarande kirurgi eller mastektomi. Ytterligare alternativ är onkoplastisk kirurgi som 

är en kombination av tumörkirurgi samt plastikkirurgi (Ringborg, Dalianis & Henriksson, 2008). 

1.1.1 Bröstkirurgi 

Vid bröstbevarande kirurgi avlägsnas tumören med ca 1 centimeters marginal. Kvarvarande vävnad 

rekonstrueras därefter så att ett kosmetiskt bra resultat uppnås. En förutsättning för att detta ska 

kunna genomföras med bra resultat är att bröstets storlek förhåller sig väl till tumörens storlek. Om 

så icke är fallet kan man ge preoperativ cytostatikabehandling (så kallat downstaging), vilket 

minskar tumörens storlek innan bröstbevarande kirurgi genomförs. Bröstbevarande kirurgi 

tillsammans med strålbehandling är i dagsläget standardbehandling och tillämpas i 50-60% av 

fallen. Plastikoperation kan genomföras efter bröstbevarande kirurgi för att uppnå ett estetiskt bättre 

resultat. Detta kan ske genom operation av det redan opererade bröstet, operation av det friska 

bröstet, eller båda brösten. Organbevarande kirurgi samt betydelsen utav detta har under en lång tid 

väckt stort intresse. En trolig anledning till detta skulle kunna vara den förändrade 

kroppsuppfattning som en mastektomi medför (Ringborg, Dalianis & Henriksson, 2008). 

Vid mastektomi opereras hela bröstet bort. Studier har visat att överlevnadsvinsten är densamma 

mellan mastektomi och bröstbevarande kirurgi i kombination med strålbehandling. Valet gällande 

vilken av dessa metoder som ska tillämpas ligger i första hand hos kvinnan själv. Alla patienter som 

mastektomerats har enligt de riktlinjer som finns rätt till bröstrekonstruktion. Exempel på hur detta 

kan genomföras är att en protes läggs in under musculus pectoralis major (stora bröstmuskeln). 

Vårtgård och bröstvårta rekonstrueras därefter. Bröstrekonstruktion kan också göras med patientens 

egen vävnad som exempelvis transplanteras från bukväggen. Bröstrekonstruktion efter mastektomi 
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kan ske i samband med primäroperation, (direktrekonstruktioner) eller senare, (senrekonstruktion) 

(Ringborg, Dalianis & Henriksson, 2008). 

1.1.2 Livskvalitet 

WHO’s definition av livskvalitet lyder: “An individual’s perceptions of their positions in life in the 

context of the culture and value systems in which they live and in relation to their goals, expectations, 

standards and concerns.” (WHOQOL Group, 1993). Upplevelsen av livskvalitet ändrar sig under livets 

gång till följd av nya erfarenheter och nya psoitioner i livet. En bröstcancerdiagnos är en händelse som 

påverkar individens upplevelse av den egna livskvalitet och förändrar ofta individens livsvärderingar 

(Lampic, 2007). Forskning har visat att kvinnor som diagnosticerats med en bröstcancerdiagnos 

skattar sin livskvalitet lägre än andra kvinnor (Trentham-Dietz A, 2008; Höyer et al. 2011). Högre 

livskvalitet kan även vara relaterat till längre överlevnad bland kvinnor med bröstcancer (Montazeri, 

2007).  

1.1.3 Psykologiska konsekvenser 

Att förlora ett bröst kan resultera i flera psykologiska konsekvenser. Känsla av att vara mindre 

feminin, mindre attraktiv, och avsaknad av en hel och intakt kroppsbild, för att nämna några. Oro 

och nedstämdhet är två faktorer som har stor inverkan på livssituationen hos kvinnor med 

bröstcancer. Flertalet studier rapporterar om ett starkt samband mellan oro/ nedstämdhet och 

försämrad livskvalitet (Montazeri, 2007). I en reviewartikel visade Knobf (2007) att prevalensen av 

oro och nedstämdhet hos bröstcancerpatienter är mellan 20 – 30 % (Knobf, 2007).  

Flertalet studier visar att psykologiska faktorer också har stor inverkan på resultatet vid bröstkirurgi. 

Oro/nedstämdhet har visat sig påverka patienternas tillfredsställdhet på ett negativt sätt (Bui, Ostir, 

Kuo, Freeman & Goodwin, 2005). I en studie fann man samband mellan vårdtillfredsställelse, oro 

och nedstämdhet och hälsorelaterad livskvalitet (Höyer, 2009). En annan studie visar att kvinnor som 

innan operation rapporterade högre nivåer av känslomässigt lidande, depressiva symtom, oro och 

somatiska besvär visade sig vara mindre nöjda med både det totala resultatet och även det estetiska 

resultatet av deras bröstoperation (Roth, Lowery, Davis, & Wilkins, 2007).  

Det har även undersökts hur nöjda patienterna blivit med resultatet av olika former av bröstkirurgi 

samt sett till psykologiska aspekter som följer. Studien har jämfört kvinnor som genomgått 

bröstbevarande kirurgi, bröstrekonstruktion efter mastektomi eller mastektomi utan efterföljande 

bröstrekonstruktion. I studien framgår att kvinnorna som gjort bröstbevarande kirurgi var mest 

nöjda med det estetiska resultatet, upplevde minst påverkan på den sexuella dragningskraften, i 
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minst utsträckning led av oro och nedstämdhet, hade bäst självbild och bäst självförtroende. 

Kvinnorna som genomgått mastektomi utan efterföljande bröstrekonstruktion var de kvinnor som 

skattade lägst i alla parametrar. Däremellan skattade sig kvinnorna som gjort bröstrekonstruktion 

efter mastektomi (Al-Ghazal, Fallowfield & Blamey, 2000).  

Studier har också visat att tidpunkten för bröstrekonstruktion har betydelse för kvinnornas 

välmående (Malata, McIntosh & Purushotham, 2000). Kvinnor som genomgått 

direktrekonstruktioner kände sig mer attraktiva, skattade mindre oro och nedstämdhet, och högre 

självförtroende än kvinnorna som genomgått senrekonstruktioner (Al-Ghazal, Sully, Fallowfield, & 

Blamey, 2000). 

1.1.4 Teoretisk referensram 

Människosyn, hälsa, världen/omgivningen och vårdandet är de konsensusbegrepp som 

vårdvetenskapen använder sig av. Dessa begrepp ska alltid utgå från ett patientperspektiv. Därmed 

bildas andra begrepp såsom patientperspektivet, livsvärlden, vårdrelationen, lidande-välbefinnande, 

samt subjektiv kropp. Dessa begrepp utgör utgångspunkten i vårdvetenskapen och således också 

vårdandet. En av grundpelarna i vårdvetenskapen är patientperspektivet: patienten ska alltid stå i 

centrum för vårdandet och är själv expert i upplevelsen av sin sjukdom. För att kunna utföra god 

vård krävs att den professionella vårdaren kan förstå patientens livsvärld, känslan av att vara sjuk 

och betydelsen av hälsa och välbefinnande. I en svår sjukdom som cancer är det mycket värdefullt 

att kunna möta patienten i dennes livsvärld. Som vårdare måste man kunna se, förstå, beskriva och 

analysera världen som patienten upplever den. Detta för att bättre kunna anpassa vården för den 

enskilda individen och i god tid sätta in de stödjande åtgärder som kan komma att behövas. 

(Dahlberg & Segersten, 2010).  

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige. Som vårdare kommer man 

således med säkerhet stöta på dessa patienter i sitt yrkesverksamma liv eller privat. Det finns gott 

om studier kring bröstcancer, men forskning kring kvinnornas egna upplever av sin situation, behovet 

av stöd, samt vilken sorts stöd de behöver bör utökas. Detta har betydelse för kvinnornas välbefinnande 

och tillfredsställelse av vården i ett senare skede.  

1.2 Problemformulering 

I de nationella riktlinjerna för behandling av bröstcancer finns principer för hur 

bröstcancerbehandling ska fungera, baserat på bästa möjliga evidens (Svenska bröstcancergruppen, 
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2013). Det finns även ett regionalt vårdprogram för bröstcancerbehandling. I det nationella 

vårdprogrammet står några få rader om den psykologiska aspekten vid bröstcancerbehandling 

(Regionala vårdprogramgruppen för bröstcancer, 2013). Där belyser man problemet, men inga 

åtgärder föreslås. Det lokala vårdprogrammet saknar helt koppling till den psykologiska aspekten, 

varför detta bör studeras. Det är även av stor vikt att kartlägga i vilken utsträckning 

bröstrekonstruktion och plastikoperation erbjuds då detta kan ha betydelse för deras känslomässiga 

välbefinnande.   

1.3 Syfte  

Syftet är att studera förekomsten av oro och nedstämdhet hos kvinnor med bröstcancer som 

genomgått bröstrekonstruktion eller plastikoperation och de kvinnor som inte genomgått något av 

detta. Syftet är även att undersöka vilket av dessa ingrepp som är vanligast förekommande och i 

vilken utsträckning kvinnorna har diskuterat ingreppen med ansvarig vårdpersonal.  

1.4 Frågeställningar 

 1. I vilken utsträckning har kvinnor som opererats för bröstcancer genomgått 

 bröstrekonstruktion eller plastikoperation? 

 2. Förekommer oro och nedstämdhet i större utsträckning hos de patienter som ännu ej 

 genomfört en bröstrekonstruktion eller plastikoperation?  

 3. I vilken utsträckning har kvinnorna fått diskutera frågan om 

 bröstrekonstruktion/plastikoperation med ansvarig vårdpersonal och vem tog då initiativ till 

 diskussionen?  

 4. Förekommer oro och nedstämdhet i större utsträckning hos de patienter som ej diskuterat 

 frågan om bröstrekonstruktion eller plastikoperation med någon?  

 5. Finns det ett samband mellan oro och nedstämdhet samt nivå av tillfredsställelse med 

 resultatet av operationen? 

 6. Av vilken anledning har kvinnorna valt/inte valt att genomgå bröstrekonstruktion eller 

 plastikoperation? 
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2. METOD  

2.1 Design 

Studien har en beskrivande, jämförande design och är en del av en kohortstudie som genomfördes i 

Uppsala- Örebroregionen mellan åren 2007-2011 (Höyer Lundh et.al. 2013). 

2.2 Urval  

Patienterna identifierades genom data från Regionalt register för bröstcancer i Uppsala- 

Örebroregionen. Patienterna fick sin diagnos mellan mars 2007 och juli 2008. Kvinnor som fick sin 

diagnos under den perioden, men som rapporterades till registret efter den 31 augusti tillfrågades ej 

(n=568). Totalt tillfrågades 1573 kvinnor om deltagande i studien. Av dessa besvarade 1093 den 

första enkäten. Av dessa kvinnor var det sedan 977 som även besvarade den andra enkäten, vilken 

ligger till grund för denna studie. De kvinnor som ej besvarat frågorna om bröstrekonstruktion (se 

nedan; n=91) exkluderades, vilket innebär att 886 kvinnor ingår i föreliggande studie.  

2.3 Datainsamlingsmetod  

De två frågeformulär som använts för detta projekt är HADS (Hospital Anxiety and Depression 

Scale) (Zigmond & Snaith, 1983) och ”Frågor om bröstrekonstruktion eller plastikoperation” 

(projektspecifik, bilaga 3).  

HADS är ett självskattningsformulär innehållande 14 frågor. Av dessa behandlar sju frågor ångest 

och resterande sju frågor depression. Frågorna besvaras på fyra-gradiga ordinalskalor och 

patienterna ska när de svarar utgå från hur det varit den senaste veckan. Varje enskilt svar har ett 

värde mellan 0-3 och summeras sedan i respektive grupp för ångest och depression. Summorna 

kategoriseras till ”normala nivåer” (0-7 p), ”milda problem” (8-10 p) samt ”måttliga-svåra problem” 

(11-21 p) (Zigmond & Snaith,1983). Att slå ihop ångest och depression ger en total HADS skala på 

42 poäng. Studier har visat att det är optimalt att ha ≥15 som gräns för att hos cancerpatienter 

upptäcka psykiska besvär (Walker et al. 2007). I detta arbete kommer Totalskalans indelning, med 

≥15 som gräns att användas för att få mer jämnstora grupper.  

Enkäten ”Frågor om bröstrekonstruktion eller plastikoperation” är en projektspecifik enkät som 

består av åtta frågor med följdfrågor. Den första frågan är allmän och behandlar vilket typ av 

operation som gjordes vid den primära tumörkirurgin. Därefter följer tre frågor för de kvinnor som 

vid den primära tumörkirurgin opererat bort hela bröstet och tre frågor till de kvinnor som opererat 
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bort en del av bröstet. Dessa frågor gäller om de diskuterat frågan om rekonstruktion/plastikkirurgi 

med någon och i så fall med vem, om de har önskemål att genomgå 

bröstrekonstruktion/plastikkirurgi, eller om de redan gjort det, och anledning till att ha 

genomgått/inte genomgått bröstrekonstruktion/plastikkirurgi. Den sista frågan riktar sig till alla och 

kvinnorna får då bedöma uppfattning om informationen de fått samt väntetider för de operativa 

ingreppen. Samtliga kvinnor fick även besvara en fråga om civilstånd.  

De flesta svar besvaras med fasta svarsalternativ i form av nominal- och ordinalskalor samt en 

öppen fråga avseende anledning till att genomgå eller ej genomgå 

plastikoperation/bröstrekonstruktion (bilaga 3).  

Kompletterande data, såsom ålder, kirurgisk- och onkologisk behandling från kvalitetsregistret har 

också använts. 

2.4 Tillvägagångssätt 

Personal från Regionalt cancercenter (RCC) i Uppsala- Örebroregionen skickade ut frågeformulär 

samt ett följebrev med information om studien till samtliga kvinnor som registrerats i det regionala 

registret för bröstcancer och diagnostiserats med primär bröstcancer mellan mars 2007 – juli 2008. 

Följebrevet som skickades ut tillsammans med första enkäten innehöll information om varför 

enkäten skickats ut till dem, en kort information om studien samt att deltagandet var frivilligt och 

kunde avbrytas när helst de önskade och att svaren hanteras konfidentiellt så att inga enskilda svar 

kan utläsas. Följebrevet innehöll även kontaktuppgifter till ansvariga för studien (se bilaga 1). 

Samtycke för deltagande i studien medgavs i och med att frågeformuläret besvarades och sändes 

tillbaka till RCC i bifogat frankerat svarskuvert.  

Den andra enkäten som ligger till grund för detta arbete skickades ut till kvinnorna 13-21 månader 

efter diagnos (median 16 månader). Med denna enkät skickades ett följebrev med uppgifter om vad 

denna enkät innehåller, samt en påminnelse om att deltagandet är frivilligt och att man när som helst 

får avbryta sitt deltagande (se bilaga 2). Upp till två påminnelser skickades ut inom två månader 

efter första enkäten till kvinnor som inte svarat. 

2.5 Analysmetod 

Data från enkäterna var inmatad i Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), version 21, 

sedan tidigare. Där bearbetades och genomfördes sedan analyserna och redovisas med deskriptiv 

statistik. Gränsen för statistisk signifikans sattes till p<0,05. Bakgrundsdata såsom ålder, civilstånd, 
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samt kirurgisk- och onkologisk behandling presenteras i en tabell samt i löpande text. Frekvenser 

och procentangivelser används för att presentera resultatet (Ejlertsson, 2102). 

För att besvara frågeställningen avseende i vilken utsträckning bröstrekonstruktion eller 

plastikoperation genomförts användes frågorna gällande önskemål att genomföra 

bröstrekonstruktion/ plastikoperation (3a och 6a) i enkäten om bröstrekonstruktion eller 

plastikoperation. Där enbart svarsalternativet ”Ja, jag har genomgått 

bröstrekonstruktion/plastikoperation” klassades som ett positivt svar på frågan, medan de andra 

svarsalternativen sammanställdes till ett negativt svar. Frågeställningen avseende förekomst av 

oro/nedstämdhet hos opererade/icke opererade kvinnor besvarades med hjälp av resultatet från fråga 

1 i enkäten (vilken typ av kirurgisk operation som genomförts) samt resultatet av HADS (<15 

versus ≥). Detta analyserades sedan med Chi 2 -test. Frågeställningen gällande möjlighet till 

diskussion med berörd personal samt vilken yrkeskategori denne hör till besvarades med hjälp av 

frågorna om huruvida kvinnorna fått diskutera frågan om bröstrekonstruktion/plastikoperation med 

någon och i så fall med vem (frågorna 2 och 5). De som svarade ”minns ej” slogs i hop med 

gruppen som svarat ”Nej”. Frågeställningen avseende förekomst av oro/nedstämdhet hos de som 

har/ej har diskuterat frågan om operation besvarades med hjälp av resultatet från frågeställningen 

gällande om kvinnorna fått diskutera frågan om operation och med vem, samt resultatet av HADS. 

Detta analyserades sedan med Chi 2 -test. För frågeställningen avseende samband mellan 

tillfredsställelse och oro/nedstämdhet användes frågorna gällande grad av tillfredsställelse i enkäten 

om bröstrekonstruktion eller plastikoperation (frågorna 3c och 6c) samt resultatet av HADS. 

Graderna av tillfredsställelse sammanställdes från fem till tre svarsalternativ där ”ganska 

tillfredsställande” och ”mycket tillfredsställande” sammanställdes som ett svarsalternativ som blir 

”tillfredsställande” och alternativen ganska otillfredsställande och mycket otillfredsställande 

sammanställdes som ”otillfredsställande”. Analys av detta skedde sedan med Chi 2 -test där 

Cramer´s V angavs som ett mått på sambandets styrka. Den sista frågeställningen gällande 

anledning till operation/ej operation besvarades genom en kvantitativ innehållsanalys (Ejlertsson, 

2012). 

2.6 Etiska överväganden 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan avbrytas när helst deltagaren önskar. När resultatet 

presenteras så kommer det inte gå att identifiera patienten utifrån dennes svar. Enkäten tar upp 

frågor som kan väcka tankar på sjukdomen, vilket för vissa kvinnor kan leda till oro. Frågorna är 

inte integritetskränkande och nyttan med studien är stor, då den kan vara till hjälp för andra kvinnor 
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med en bröstcancerdiagnos. Den etiska nyttan bedöms vara större än den potentiella skada som 

studien skulle kunna åstadkomma.  

Studien är godkänd av Regionala etikprövningsnämnden (diarie-nummer: 2007/187).  

3. RESULTAT  

Totalt inkluderades 886 kvinnor i denna studie. Åldern varierade mellan 25-94 år (medianen = 61,5 

år). De flesta kvinnor (90,9 %) har efter den primära tumörkirurgin fått någon form av efterföljande 

behandling. När kvinnorna fick skatta sin psykiska hälsa så skattade 78,8% 14 eller lägre på HADS 

totalskala, vilket inte talar för några psykiska besvär. Andelen kvinnor med psykiska besvär enligt 

HADS (≥ 15 poäng) var 20,2 % (Tabell 1). 

Tabell 1. Bakgrundsfakta; Ålder, civilstånd, samt kirurgisk och onkologisk behandling. 

  Totalt, n=886 Procentangivelser (%) 

Ålder  <40 

                                          

40-49 

                                          

50-59 

                                          

60-69 

                                              

> 69 

39 

                                             

123 

                                             

220 

                                             

307 

                                             

197 

4,4 

                                             

13,9 

                                             

24,8 

                                            

 34,7 

                                            

 22,2 

Civilstånd * 

 

 

Gift/Sambo 

 

Singel/Särbo 

610 

 

267 

 

68,8 

 

30,1 

Tumörkirurgi Opererat bort hela bröstet 

 

Opererat bort del av bröstet 

388 

 

498 

43,8 

 

56,2 

Cytostatika** Ja 

 

Nej 

334 

 

552 

37,7 

 

62,3 

Strålbehandling** Ja 

 

Nej 

614 

 

272 

69,3 

 

30,7 

HADS-Total Inga psykiska besvär (<15 p) 

 

Psykiska besvär (≥15 p) 

698 

 

179 

78,8 

 

20,2 

* 9 kvinnor har ej uppgett sitt civilstånd. ** En del har fått både cytostatika och strålbehandling. 

Endast 37 kvinnor (4,6 %) uppger i enkäten att de vid tiden för utskicket av enkäten har genomgått 

en uppföljande operation. Av dessa 37 har 25 kvinnor gjort en bröstrekonstruktion och 12 kvinnor 

en plastikoperation. Således uppger 95,4 % att de inte har gjort någon uppföljande operation. 
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3.1 Möjlighet till diskussion angående operation 

Av de 886 kvinnor som deltar i studien uppgav 73,6 % att de ej fått diskuterat frågan om 

plastikoperation eller bröstrekonstruktion med någon. I gruppen med kvinnor som opererat bort hela 

bröstet var det något vanligare att få möjlighet till att diskutera en bröstrekonstruktion (43%). I 

gruppen med kvinnor som opererat bort en del av bröstet och var aktuella för plastikoperation var 

samma siffra 12,6 %. 

 

        Tabell 2. Initiativtagaren till diskussion om plastikoperation/bröstrekonstruktion 

Kategori Frekvens Procent 

Minns ej 14 6,3 

Ansvarig Kirurg 57 25,7 

Ansvarig onkolog 22 9,9 

Sjuksköterska på kirurgen 14 6,3 

Sjuksköterska på onkologen 3 1,4 

Min partner 3 1,4 

Jag själv  78 35,1 

Annan 6 2,7 

Flera av ovanstående 

alternativ 

25 11,3 

Total 222 100 

* 55 kvinnor har ej svarat på frågan 

Vanligast bland kvinnorna som hade diskuterat plastikoperation eller bröstrekonstruktion var det 

vanligast att kvinnorna hade tagit upp frågan själva (35,1 % ; Tabell 2). Därefter var det ansvarig 

kirurg som tog upp frågan till diskussion (25,7 %). En del kvinnor (11,3 %) uppger att det är en 

kombination av flera initiativtagare till diskussion kring plastikoperation och bröstrekonstruktion. 

Ansvarig onkolog tog upp frågan i 9,9 % av fallen.  

3.2 Tillfredsställelse 

De flesta kvinnor (70,6 %) svarade att de var tillfredsställda med resultatet av bröstrekonstruktionen 

eller plastikoperationen. En del av kvinnorna (17,6 %) uppger sig vara otillfredsställda med 

operationen. 11,8 % tycker sig varken vara tillfredsställd eller otillfredsställd med resultatet.   
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3.3. Förekomst av psykiska besvär 

Kvinnor som genomgått en plastikoperation eller en bröstrekonstruktion ter sig ha mindre psykiska 

besvär än de kvinnor som ej genomfört någon operation (Tabell 3). De kvinnor som ej opererats 

hade något högre förekomst av psykiska besvär enligt HADS (20,2%) jämfört med de som hade 

genomgått en operation (13,5 %). Bland de kvinnor som fått diskuterat frågan om plastikoperation 

eller bröstrekonstruktion med någon har skattat sin psykiska hälsa högre än gruppen av kvinnor som 

ej fått möjlighet till diskussion. Skillnaden är dock marginell och ej statistiskt signifikant (Tabell 3). 

Resultatet visar även at kvinnor som är tillfredsställda med operationen också skattar sin psykiska 

hälsa högre. Ingen signifikans kunde ses.  

 

Tabell 3. Förekomst av psykiska besvär  

Total HADS 

  Inga Psykiska 

besvär * 

 

n(%) 

Psykiska 

besvär * 

 

n(%) 

Totalt  

antal svarande 

 

P-värde ** 

Genomförd 

Plastikoperation/ 

Bröstrekonstruktion 

Ja 

 

 

Nej 

32 (86,5) 

 

 

607 (79,8) 

5 (13,5) 

 

 

154 (20,2) 

 

798 

(n=886) 

 

0,402 

Har diskuterat 

operation med någon 

 

Ja 

 

 

Nej 

493 (80,5) 

 

 

168 (76,7) 

119 (19,5) 

 

 

51 (23,3) 

 

831 

(n=886) 

 

0,242 

Grad av 

tillfredsställelse efter 

operation 

Tillfredsställd 

 

Varken 

tillfredsställd 

eller 

otillfredsställd 

 

Otillfredsställd 

 

22 (91,7) 

 

 

3 (75) 

 

 

 

4 (66,7) 

2 (8,3) 

 

 

1 (25) 

 

 

 

2 (33,3) 

 

 

 

34 

(n=37) 

 

 

 

0,25 

 

 

* Definieras som 15 eller mer på HADS-Totalskalan.  

**Analyserade med Chi2-test. Signifikansnivå p<0,05. 
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3.4 Anledning till att genomgå operation eller ej 

501 kvinnor har svarat på frågan om varför de har eller ej har genomgått en bröstrekonstruktion. 

Vissa har avgett mer än ett svar (Tabell 4, Tabell 5). 

Tabell 4. Anledning till att genomgå/ej genomgå en bröstrekonstruktion (n=229) 

Kategorier Frekvens Procent  

Risk för återfall 

 

Besvär med protes 

 

Ålder 

 

Ej tagit ställning ännu 

 

Ej nödvändigt, nöjd som det är 

 

Vill bli hel, normal 

 

Risk med operation 

 

Risk för ej lyckat resultat 

 

Metastaserad sjukdom 

 

Totalt 

8 

 

18 

 

37 

 

22 

 

55 

 

73 

 

36 

 

5 

 

4 

 

258 

3,1 

 

7 

 

14,3 

 

8,5 

 

21,3 

 

28,3 

 

14 

 

1,9 

 

1,6 

 

100 

Tabell 5. Anledning till att genomgå/ej genomgå en plastikoperation.(n=272) 

Kategorier Frekvens Procent  

Ålder 

 

Ej tagit ställning ännu 

 

Ej nödvändigt, nöjd som det är 

 

Risk med operation 

 

Metastaserad sjukdom 

 

Estetiskt 

 

Bättre psyktisk hälsa 

 

Totalt 

29 

 

14 

 

171 

 

21 

 

2 

 

40 

 

1 

 

278 

10,4 

 

5 

 

61,5 

 

7,6 

 

0,7 

 

14,4 

 

0,4 

 

100 

Det var flera patienter som uppgav att de ej tagit ställning än.  
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4. DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 

Endast 37 kvinnor, (4,6 %) av 886 uppger de vid tiden för utskicket av enkäten har genomgått en 

bröstrekonstruktion eller plastikoperation. Psykisk ohälsa var procentuellt mer förekommande i 

grupperna som ej opererats. Ingen statistisk skillnad kunde dock påvisas. De flesta kvinnorna var 

tillfredsställda med resultatet från operationen. Ett statistiskt samband kunde ej påvisas, men 

procentuellt kunde ses att de som var mest tillfreds med operationen var också de som hade minst 

förekomst av psykisk ohälsa. Endast en fjärdedel av kvinnorna har fått diskutera frågan om 

operation med någon. Det var vanligare att kvinnor som mastektomerats fick diskutera frågan än de 

som gjort bröstbevarande kirurgi. En något högre procentsiffra skulle kunna antyda att de som fått 

diskutera operationen med någon hade mindre förekomst av psykiska besvär, men inget samband 

kunde påvisas. I de fall patienterna hade diskuterat frågan om operation med någon visade det sig 

vara mest förekommande att patienterna själva fick ta initiativet till diskussionen. Den främsta 

orsaken till att avstå operation var att kvinnorna upplevde en ytterligare operation onödig och att de 

var nöjda som det var. Den främsta anledningen till att vilja göra en 

plastikoperation/bröstrekonstruktion var önskan att få känna sig ”hel” eller ”normal” igen.  

4.2 Resultatdiskussion  

Enligt Dahlberg & Segersten (2010) ska alltid patientens perspektiv gå i första hand. För att 

tydliggöra patientperspektivet används begreppen livsvärlden, vårdrelationen, lidande-

välbefinnande, samt subjektiv kropp. Som vårdpersonal är det viktigt att ta patientens livsvärld i 

beaktning för att förstå vad som är viktigt för just honom eller henne samt vad som orsakar lidande 

eller välbefinnande. Förlusten av ett bröst, med stort ärr, eller en bröstrekonstruktion som följd 

påverkar patientens subjektiva kropp. Det kan vara svårt att acceptera den nya kroppen. Detta kan i 

sin tur påverka kvinnans psykiska välbefinnande. Detta kan i sin tur ha en negativ påverkan i 

sociala situationer och existentiella frågor kan uppstå som följd (Dahlberg & Segersten, 2010).  

I vården av bröstcancerpatienter är det viktigt att sambanden mellan oro/nedstämdhet, 

vårdtillfredsställelse och livskvalitet uppmärksammas. Det är av stor vikt att vårdpersonal i ett tidigt 

skede identiefierar och uppmärksammar kvinnor med oro och nedstämdhet i syfte att kunna ge en 

anpassad vård utifrån den enskilda kvinnans behov och förväntningar. Detta skulle i sin tur kunna 

leda till högre vårdtillfredsställelse och bättre livskvalitet (Höyer, 2009). Som hjälp för att identifiera 
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dessa problem och för att lyfta fram patientperspektivet i vården har det utvecklats ett flertal 

validerade självskattningsformulär. Detta är ett bra hjälpmedel för att förstå kvinnornas livsvärld. 

HADS och den bröstspecifika enkäten som används i föreliggande studie ger tillsammans en bild av 

bröstcancerpatienternas upplevelse av välbefinnande och lidande efter en bröstcancerbehandling.   

Förlusten av ett bröst kan leda till flera psykologiska konsekvenser som kan ha stor inverkan på 

livssituationen hos kvinnor med bröstcancer. Av kvinnorna som deltar i föreliggande studie skattade 

20,2 % 15 eller högre på HADS-totalskala, vilket talar för psykisk ohälsa. Det motsvarar de 20 – 30 

% som Knobf visade i sin reviewartikel om oro och nedstämdhet hos bröstcancerpatienter (Knobf, 

2007). Flertalet studier visar att psykologiska faktorer har stor betydelse för hur kvinnorna uppfattar 

resultatet av en bröstkirurgi. Bui, Ostir, Kuo, Freeman & Goodwin (2005) visar i sin studie att de 

kvinnor som rapporterade högre nivåer av depressiva symtom visade sig vara mindre tillfredsställda 

med vården (Bui, Ostir, Kuo, Freeman & Goodwin, 2005). Liknande resultat kunde ses i 

föreliggande studie. Gruppen med kvinnor som sa sig vara otillfredsställda med resultatet av 

operationen hade en större andel personer med psykisk ohälsa än gruppen som var tillfredsställd 

med resultatet. En hypotes till detta är som tidigare nämnt att kvinnorna led av psykisk ohälsa innan 

operationen och hade lättare att känna missnöjdhet över resultatet än andra kvinnor. Den motsatta 

hypotesen är att de kvinnor som ej led av psykisk ohälsa innan operationen skulle kunna drabbats 

av detta efter operationen om resultatet var otillfredsställande Vad denna studie saknar är en bild av 

kvinnornas psykiska hälsa innan operationen. Det skulle kunna ge en tydligare bild av hur de olika 

operativa ingreppen påverkar kvinnorna. En långtidsuppföljning med HADS skulle därför ha varit 

intressant. En del av kvinnorna kan ha lidit av psykisk ohälsa redan innan sin bröstcancerdiagnos. 

Det skulle också kunna vara så att kvinnorna ådrog sig sämre psykisk hälsa i samband med 

diagnosen och den kris det innebär, eller att det uppstod i efterförloppet, efter misslyckade 

operationer. 

En annan orsak som kan påverka hur nöjda patienterna är med resultatet av operationen är vilken 

typ av ingrepp som gjorts. Al-Ghazal et.al. (2000) visar i sin studie att de kvinnor som endast tagit 

bort en bit av bröstet var de som var mest nöjda med resultatet och hade minst psykisk ohälsa (Al-

Ghazal, Fallowfield & Blamey, 2000). Även om signifikans ej kunde påvisas, så talar resultaten i 

föreliggande studie för att de kvinnor som plastikopererat sig eller gjort en bröstrekonstruktion hade 

bättre psykisk hälsa än de som ej gjort någon operation. De kvinnor som tvingats opererat bort hela 

bröstet/brösten hade möjligen en långt gången eller mer aggressiv cancer vid operationstillfället, 

vilket i sig säkert kan leda till en större livskris med psykiska besvär som följd.  
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I de nationella och regionala vårdprogrammen för bröstcancer finns tydliga riktlinjer för hur en 

bröstcancerbehandling ska genomföras. Förekomst av psykiska besvär under en 

bröstcancerbehandling tas kortfattat upp. Dock saknas tydligare riktlinjer om när under 

behandlingen frågan om en eventuell rekonstruktion/plastikoperation ska lyftas och vem som ska 

göra det (Svenska bröstcancergruppen, 2013; Regionala vårdprogramgruppen för bröstcancer, 

2013). I denna studie uppgav endast en fjärdedel av de tillfrågade kvinnorna att de fått diskutera en 

eventuell operation med någon. Av dessa hade också de flesta fått ta upp frågan på egen hand. 

Kirurgen var den som, efter patienten själv, oftast tog upp frågan. I knappt en tiondel av fallen var 

det en onkolog som tog initiativet till diskussion. Kvinnor som mastektomerats hade i högre grad än 

de kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi diskutera frågan om operation. Detta skulle 

kunna bero på att det från läkarnas sida anses som mer självklart ta upp frågan om en uppföljande 

operation efter mastektomi. Det skulle också kunna bero på att dessa kvinnor i större utsträckning 

ber om det. Man skulle också kunna tänka sig att läkarna skulle ta upp frågan till diskussion, men 

att kvinnorna hann före. En del kvinnor kanske redan tagit ställning på egen hand och således valt 

att ej diskutera frågan. Något samband mellan psykisk ohälsa och möjlighet till diskussion kunde ej 

påvisas, men procentuellt sågs att de som givits möjlighet till diskussion hade något lägre frekvens 

av psykiska besvär.  

Antalet kvinnor som valt att genomgå en plastikoperation eller bröstrekonstruktion var 

förvånansvärt få, knappt 5 %. Då så få kvinnor hade fått möjlighet att diskutera en operation med 

någon kan man ju fundera på om detta har någon koppling till det låga antalet opererade kvinnor. En 

hypotes skulle kunna vara att de ej kände till möjligheten till operation, eller förväntar sig att en 

läkare ska ta upp detta om och när det är aktuellt. En annan hypotes är att fler kvinnor skulle vara 

opererade om enkäten skickats ut vid ett senare tillfälle. I den projektspecifika enkäten om 

plastikoperation eller bröstrekonstruktion fick kvinnorna i en öppen fråga ange sin anledning till att 

genomgå eller inte genomgå en operation. Det var dock många fler kvinnor som angav en anledning 

för att genomgå en operation än vad som faktiskt hade opererats. Det var även en del kvinnor som 

uttryckligen skrev att de ännu inte hade tagit ställning i frågan. De flesta kvinnor angav dock att de 

valt att avstå operation då de var nöjda som det var och att de ej ansåg det nödvändigt. Ålder var en 

annan orsak som många angav. Ålder skulle kunna vara både en anledning för att genomgå en 

operation eller att avstå. En kvinna bland de som opererats skrev ”Min låga ålder” som anledning 

till att operera sig. Resterande kvinnor som angett ålder som skäl har ännu inte opererat sig, varför 

detta skulle kunna tolkas som en anledning till att avstå operation. Många skrev också ”Jag är för 

gammal”, vilket då var en tydligare anledning till att avstå operation. För att vara säker på vad som 

menades, så sorterades kvinnornas kommentarer ut efter om de var opererade eller ej.   
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4.2 Metoddiskussion  

Föreliggande studie var en del av en kohortstudie, vars design gjorde det möjligt att studera 

förekomst och betydelse av psykiska besvär hos kvinnor med bröstcancer som genomgått en 

plastikoperation eller bröstrekonstruktion i snitt 16 månader efter diagnos. Designen gav även 

möjlighet att undersöka samband mellan genomförd plastikoperation eller bröstrekonstruktion och 

psykiskt välbefinnande.  

En av styrkorna i studien var urvalet av undersökningsgruppen och dess storlek. Totalt inkluderades 

977 kvinnor med bröstcancer i studien. 91 kvinnor hade ej svarat på den första frågan i den 

projektspecifika enkäten, varför de exkluderades. I de slutgiltiga analyserna ingick därför 886 

kvinnor. Då deltagarna i studien inkluderades med hjälp av ett register som inkluderar alla nya fall 

av bröstcancer från en hel region av Sverige ökar generaliserbarheten. I föreliggande studie 

användes ett studiespecifikt instrument som med hjälp av klinisk expertis anpassats för 

bröstcancerpatienter. Detta instrument har inte validerats eller reliabilitetstestats, vilket skulle kunna 

vara ett hot mot studiens interna validitet. Det faktum att klinisk expertis användes för utformningen 

av det studiespecifika instrumentet kan vara en faktor som bidrar till validitet. Oro och nedstämdhet 

mättes med Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Instrumentet utvecklades av Zigmond 

et al för användning inom somatisk sjukvård (Zigmond & Snaith, 1983). Instrumentet är 

internationellt etablerat och validerad i flera länder bland bröstcancerpatienter och cancerpatienter i 

allmänhet (Bjelland I, Dahl AA, Haug TT & Neckelmann D, 2002). 

Bland studiens svagheter bör nämnas det låga antalet kvinnor som genomgått en plastikoperation 

eller bröstrekonstruktion. Detta gör det svårt att påvisa statistiska samband och skillnader. En annan 

faktor som kan ha påverkat studiens reliabilitet är att många kvinnor valt att inte svara på frågan om 

vem som tog första initiativet till en diskussion. Endast 15 % av de kvinnor som gjort bröstbevarande 

kirurgi har svarat på frågan. I gruppen med kvinnor som mastektomerats hade 44% av kvinnorna 

besvarat frågan. 

För att mäta ångest och depression användes HADS som är ett validerat och reliabilitetstestat 

mätinstrument (Bjelland I, Dahl AA, Haug TT & Neckelmann D, 2002). Användandet av HADS bidrar 

till möjligheten att jämföra studiens resultat med forskning som gjorts tidigare och som kommer att 

göras. I studien används också validerade gränsvärden för HADS som baseras på forskning från Walker 

et al (2007) som visar att det är optimalt att ha 15 som gräns för att hos cancerpatienter upptäcka 

psykiska besvär. Det ansågs också som mer lämpligt att ha denna uppdelning med två grupper 

(psykiska besvär/ej psykiska besvär), då gruppen med opererade kvinnor var så liten.  
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Den projektspecifika enkäten specificerar sig på frågor kring plastikoperation och 

bröstrekonstruktion. Halva enkäten riktar sig till de kvinnor som opererat bort hela bröstet och 

andra halvan till de som opererat bort en del av bröstet. Frågorna är i stort de samma. En del 

kvinnor hade svarat på alla frågor. I de fall detta hade skett kunde svaren sorteras ut genom att 

närmare granska fråga 1 i formuläret, för att se vilken operation kvinnan gjort och således också 

vilka svar som skulle tas med i beräkningen. En av frågorna lyder ” Bedöm resultatet av 

operationen”. På denna fråga hade betydligt fler kvinnor svarat än de som i själva verket opererat 

sig. Troligtvis svarade kvinnorna på sin bedömning av resultatet från den primära tumörkirurgin. 

Det skulle därför kunna tänkas att denna fråga skulle kunna förtydligas, för att på ett klarare sätt få 

kvinnorna att förstå att det bara gällde resultatet av en eventuell plastikoperation eller 

bröstrekonstruktion. De kvinnor som ej gjort en plastikoperation eller bröstrekonstruktion 

sorterades bort från detta resultat.   

4.3 Teoretisk och klinisk betydelse 

Oro och nedstämdhet är vanligt hos kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer. Förlängd vårdtid 

och ökade kostnader samt försämrad livskvalitet är några konsekvenser av detta. Resultatet av 

denna studie kan ge en bild av förekomst av bröstrekonstruktion och plastikoperation, samt hur 

rutinerna kring information om detta går till. Denna studie kan även ge en bild om hur de 

bröstcancerdrabbade kvinnorna mår. Det skulle i sin tur kunna leda till mer kunskap om situationen 

för dessa kvinnor, samt vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att förbättra vården avseende 

bröstrekonstruktion och plastikoperation. Stödåtgärder skulle således kunna sättas in i ett tidigare 

skede. Då undersökningsgruppen var för liten och inga säkra slutsatser kunde dras på grund av 

detta, krävs mer forskning inom detta område. 

Trots att denna studie ej kunde påvisa något statistiskt samband och därför är svår att generalisera så 

har den ett kliniskt värde.  

4.4 Slutsats 

Undersökningsgruppen med kvinnor som opererat sig var för liten och inga säkra slutsatser kunde dras 

på grund av detta. Förbättringar gällande informationen om plastikoperation alternativt 

bröstrekonstruktion bör göras. Det finns nationella och regionala riktlinjer för hur en 

bröstcancerbehandling ska gå till, men tydligare riktlinjer gällande vilken information kvinnorna 

ska få och vem som ska ge dem detta behövs. Precis som litteraturen säger, visar studien att ca var 

femte kvinna med bröstcancer lider av psykiska besvär. Samband mellan psykiska besvär och typ av 
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operativt ingrepp gick på grund utav det låga antalet opererade kvinnor ej att påvisa. Ytterligare 

forskning krävs inom detta område. 
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