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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Vanligaste behandlingsformen för bröstcancer är kirurgi, där ibland hela bröstet 

tas bort (mastektomi). Ibland görs bröstrekonstruktion efter mastektomi. Tidigare studier visar 

att mastektomi kan ha negativ inverkan på kvinnors livskvalitet och kroppsuppfattning. 

 

Syfte: Syftet var att undersöka hur kvinnor som genomgått mastektomi skattar sin livskvalitet 

och kroppsuppfattning, samt om samband kan ses mellan dessa. Syftet var även att beskriva 

om det finns skillnader i livskvalitet och kroppsuppfattning mellan kvinnor som genomgått 

mastektomi med eller utan bröstrekonstruktion. 

 

Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie använts. Enkäter skickades till samtliga (975) kvinnor 

som inom en treårsperiod genomgått mastektomi i Uppsala, Gävle eller Falun. Livskvalitet 

och kroppsuppfattning mättes med de standardiserade frågeformulären Life Satisfaction 

Questionnaire och Body Image Scale. Enkätdatan sammanställdes i statistikprogrammet SPSS 

och analyserades med deskriptiv statistik, Spearmans rangkorrelation och Mann-Witney U-

test.  

 

Resultat: Medianvärdet för kvinnornas livskvalitet var 76,5 på en skala 0 till 100, högre 

värde representerar mer positiv livskvalitet. Medianvärdet för kroppsuppfattning var 7 på en 

skala 0 till 30, lägre värde representerar mer positiv kroppsuppfattning. Ett moderat samband 

påvisades mellan skattningen av livskvalitet och kroppsuppfattning. Ju högre livskvalitet 

desto bättre kroppsuppfattning. Ingen signifikant skillnad kunde påvisas i livskvalitet eller 

kroppsuppfattning mellan kvinnor som genomgått och inte genomgått rekonstruktion.   

 

Slutsats: Livkvalitet och kroppsuppfattning skattades högt och det fanns ett samband mellan 

bättre livskvalitet och mer positiv kroppsuppfattning. Rekonstruktion kunde inte visas spela 

någon avgörande roll i hur kvinnorna skattade sin livskvalitet och kroppsuppfattning. Mer 

forskning behövs för att identifiera eventuella andra faktorer som kan påverka detta. 

  

Nyckelord: Bröstcancer, livskvalitet, kroppsuppfattning, mastektomi, rekonstruktion. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Background: The most common treatment for breast cancer is surgery, sometimes the entire 

breast is removed (mastectomy) and sometimes reconstruction is done. Mastectomy can have 

negative impact on women´s quality of life and body image.  

 

Objective: The aim was to explore how women that underwent mastectomy rate their quality 

of life and body image, and if a correlation exists between these. The aim was also to explore 

if differences exists in quality of life and body image, between women who underwent 

reconstruction after their mastectomy or not.  

 

Methods: A quantitative cross-sectional study was used, surveys were sent out to 975 women 

in Uppsala, Gävle and Falun. The Life Satisfaction Questionnaire and Body Image Scale were 

used to measure quality of life and body image. Data were analyzed with descriptive statistics, 

Spearman’s rank correlation and Mann-Whitney U-test. 

 

Results: Median value for women’s quality of life was 76.5 on a 0-100 scale, the higher value 

the higher quality of life. Median value for women’s body image was 7 on a 0-30 scale, the 

lower value showed more positive body image. A moderate correlation was found between 

quality of life and body image. No significant differences existed in quality of life and body 

image between women that underwent reconstruction or not. 

 

Conclusions: Quality of life and body image were rated high and a correlation between better 

quality of life and body image was demonstrated. Reconstruction did not seem to have a 

crucial role in how the women rated their quality of life and body image, more studies are 

necessary to identify if there is other factors that affect this more. 

 

Keywords: Breast cancer, quality of life, body image, mastectomy, reconstruction. 
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BAKGRUND  

 

Bröstcancer och mastektomi 

Bröstcancer var den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige år 2013. Drygt 8000 

kvinnor får varje år beskedet om att de har drabbats av bröstcancer (Socialstyrelsen, 2013). 

Vanligaste behandlingsformen är kirurgi där en del (bröstbevarande) eller hela bröstet 

(mastektomi) tas bort (Ingvar, 2012). Vid mastektomi skrapas även armhålan ibland och 

axillens lymfkörtlar tas då bort. De huvudsakliga indikationerna till att mastektomi väljs 

istället för bröstbevarande kirurgi är om tumören är stor (större än 4 centimeter), om kvinnans 

bröst är mycket litet eller om tumören är placerad väldigt centralt i bröstet. Även kvinnans 

egna önskemål spelar in i beslutet (Järhult & Offenbartl, 2013).  

 

Rekonstruktion 

Ibland görs en bröstrekonstruktion efter en mastektomi, vanligen cirka ett år eller mer efter 

operation, men i vissa fall efter kortare tid och ibland även i samband med mastektomin 

(Ingvar, 2012). Rekonstruktion innebär att en plastikkirurgisk rekonstruktion av ett nytt bröst 

görs (Myklebust Sørensen & Almås, 2011).   

 

I en systematisk review av Howard-McNatt framkom att det finns positiva psykologiska och 

kosmetiska effekter för kvinnor med att göra bröstrekonstruktion efter mastektomi. De 

faktorer som visat sig spela störst roll vid valet att genomgå rekonstruktion eller inte var ökad 

ålder, tumörstadium, eventuellt behov av strålning efter kirurgi, etnicitet och inkomst 

(Howard-McNatt, 2013). Även andra tidigare studier från USA och Sverige visar att de 

kvinnor som väljer att göra en rekonstruktion efter mastektomi generellt sätt är yngre än de 

kvinnor som väljer att inte göra rekonstruktion (Rowland et al, 2000; Fallbjörk, Karlsson, 

Salander & Rasmussen, 2010). I en amerikansk studie undersöktes i vilken utsträckning 

kvinnor från olika etniska grupper valt att genomgå rekonstruktion efter en mastektomi 

mellan åren 1998-2007. Antalet kvinnor som valde att göra en rekonstruktion efter 

mastektomi ökade, från 21,8% -27,3 % till drygt 40,0%. Ett samband kunde ses att valet att 

genomgå rekonstruktion minskade med ökad ålder, tumörstadium och om de fick strålning 

efter operationen (Enewold et al., 2014). I en svensk studie av Fallbjörk och medarbetare 

(2010) tillfrågades kvinnor (under år 2003) som genomgått mastektomi om de valt att göra 

rekonstruktion eller inte. Av de 126 kvinnor som svarade på enkäterna hade 25 % valt att 

genomföra rekonstruktion. 



2 
 

Livskvalitet 

Världshälsoorganisationens definition av livskvalitet lyder “ livskvalitet omfattar individens 

uppfattning om sin situation i tillvaron utifrån den kultur och det värdesammanhang som hon 

befinner sig i samt 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” (The 

World Health Organization (WHO), 2012). 

 

Rustøen beskriver den norska psykologen Naess definition på livskvalitet, som menar att 

livskvalitet innefattar fyra olika områden. Han hävdar att aktivitet, samhörighet med andra, en 

god självkänsla och en glad grundstämning är grunden för en hög livskvalitet. Aktivitet 

betyder att man är upptagen eller engagerad av något som anses meningsfullt. Samhörighet 

med andra betyder att man har goda relationer med människor som betyder mycket för en. 

Med god självkänsla menas att man är trygg i sig själv. Det sista området “en glad 

grundstämning” betyder att personen i fråga är närvarande och upplever omvärlden i rika och 

vackra betraktelser (Rustøen, 2003).  

 

Acil & Cavdar (2014) studerade livskvalitet hos 100 kvinnor med bröstcancer från Turkiet. 

Resultatet visade att kvinnorna som gjort mastektomi har lägre livskvalitet än kvinnor som 

gjort bröstbevarande kirurgi.  

 

Hälsa och välbefinnande 

Enligt Nationalencyklopedin kan livskvalitet härledas tillbaka till Aristoteles och det grekiska 

ordet “eudaimonia” som betyder lycka eller välbefinnande (Nationalencyklopedin, 

2014).  Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (1983) skriver att välbefinnande är en egen 

upplevd hälsa som anses väl integrerad med sundhet och friskhet. Dorothea Orem menar i sin 

teori att välbefinnande är det sättet en människa själv upplever sin egen livssituation, ett 

tillstånd där förnöjsamhet och känslor av glädje finns. Det är en process till uppfyllelse av ett 

självideal. Orem särskiljer på begreppen hälsa och välbefinnande, även om de är relaterade till 

varandra. En människa kan ha ett gott välbefinnande även om den fysiska hälsan inte är 

komplett, medan hälsa är en kroppslig och mental funktion (Orem, 2001).  

 

Kroppsuppfattning 
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Solvoll (2005) beskriver kroppsuppfattning som det sättet en individ själv ser och uppfattar 

sin egen kropp, i det psykiska medvetandet utifrån sociala och kulturella faktorer. En 

människas hälsa kan beskrivas som inre och yttre resurser. Dessa påverkar individens identitet 

och egenvärde. De inre resurserna är självbilden och den personliga tryggheten. Om en 

människa innan ett trauma lider av dålig självbild är det troligt att hon även upplever 

kroppsförändringen som ett hårdare slag mot självkänslan. Yttre resurser är kultur, värden och 

sociala interaktioner. Alla dessa aspekter i miljön runt omkring människan kan stjälpa eller 

hjälpa henne. Delande av tankar och känslor, att få stöd och uppleva trygghet har stor 

betydelse för den personliga utvecklingen (Solvoll, 2005). 

 

Price (1990) beskriver kroppsuppfattning som kontentan av tre olika faktorer: “body reality”, 

“body ideal” och “body presentation”. Med “body reality” menas hur kroppen faktiskt ser ut 

ur en objektiv synvinkel, exempelvis har den två eller ett bröst och så vidare. Med “body 

ideal” menas hur personen i fråga själv anser att han eller hon borde se ut. Detta ändras 

konstant och kan påverkas av flera olika influenser, en vanlig faktor som spelar in är 

kulturella normer. Det sista begreppet “body presentation” innebär det sett personen visar upp 

sin kropp till andra människor i sociala sammanhang. Det kan bland annat innebära val av 

kläder och kroppsspråk. Dessa tre faktorer spelar alla in och påverkar varandra i den 

sammanlagda kroppsuppfattningen. Då alla tre faktorer konstant ändras genom livet, av 

exempelvis sjukdom eller nya normer i samhället, ändras även vår kroppsuppfattning 

kontinuerligt. Detta innebär att människan aldrig riktigt når upp till sitt “body ideal”, utan 

kommer alltid ha en viss strävan efter att nå dit. Vidare kan man säga att det finns 15 olika 

kategorier som kan förändra hur en person ser på sin kroppsuppfattning. Dessa är enligt Price 

(1990): 

 

1. Hur en händelse uppfattas till exempel skuld för en könssjukdom 

2. Hur snabbt förändringen av kroppen sker 

3. Miljön där patienten befinner sig  

4. Synliga skador på kroppen till exempel ärr 

5. Förändringens varaktighet till exempel om den är kronisk eller inte 

6. Demografiska förändringar såsom ålder eller kön 

7. Fysiska tillstånd 

8. Patientens sociala nätverk 

9. Patientens kommunikationsförmåga 
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10. Behovet av framtida anpassning  

11. Betydelsen av den kroppsdel som påverkats till exempel ett förlorat bröst 

12. Sjukvårdspersonalens egenskaper såsom inställning och omdöme 

13. Känslomässig stimulering 

14. Patientens prognos till exempel om diagnosen är livshotande 

15. Graden av förändring 

 

En kvalitativ studie från Kanada menar att mellan 31 % till 67 % av kvinnor som har överlevt 

bröstcancer rapporterar en oro över sin kropp (Gaydukevych, 2012). En annan studie från 

Brasilien har visat att kvinnor som genomgått mastektomi och fått en bröstrekonstruktion, fick 

en förbättrad sexuell funktion än kvinnor som inte fick rekonstruktion. Detta antogs vara en 

följd av att deras självkänsla och kroppsuppfattning förbättrats (Neto et al., 2013). 

 

Livskvalitet med fokus på kroppsuppfattning  

Tidigare studier visar att en bröstcancerdiagnos kan ha stor inverkan på en kvinnas 

livskvalitet, även kroppsuppfattningen kan påverkas då samtliga behandlingar av bröstcancer 

kan påverka kroppens utseende. Ofta kan kvinnor med bröstcancer lida av flera olika 

förluster, bland annat förlusten av ett bröst, förlusten av sexuell funktion, förlusten av fertilitet 

samt förlusten av sin tidigare kroppsuppfattning. Då en förändrad kroppsuppfattning kan 

påverka en kvinnas livskvalitet är det viktigt att tillgodose kvinnors behov av psykosocialt 

stöd. Kvinnans livskvalitet borde beaktas ur både en fysisk, psykisk, social och en existentiell 

synvinkel (Bird, 2003; Kr. Shjølberg, 2003). Även studieresultat från Korea visar att kvinnor 

som lider av mindre god kroppsuppfattning har större sannolikhet att besväras av 

psykosociala, fysiska och funktionella problem än kvinnor som har bättre kroppsuppfattning 

(Chang et al., 2014). 

 

Price menar att den negativa påverkan på livskvaliteten som en förändrad kroppsbild kan ha 

är subjektiv. Därför kan inte en slutsats dras om att alla kvinnor som drabbats av bröstcancer 

kommer få en negativ påverkan på sin livskvalitet (Price, 1990). Däremot är det troligt att en 

förändrad kroppsbild påverkar självbilden och självförtroendet. Därmed kan den förändrade 

kroppsbilden påverka relationerna till familjen, vännerna, partnern och övriga sociala 

sammanhang, det vill säga, den kommer att kunna inverka på livskvaliteten (Kr. Shjølberg, 

2003). En amerikansk studie av Ganz och medarbetare (1996) beskriver livskvalitet på ett 

liknande sätt men med andra ord. De beskriver livskvalitet som subjektiva bedömningar av 
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olika faktorer såsom sjukdomssymtom, biverkningar av mediciner, psykisk stress, sociala 

relationer, sexualitet, kroppsuppfattning, fungerande liv och tillfredsställelse med den givna 

behandlingen. 

 

Även andra studier visar att både livskvaliteten och kroppsuppfattningen påverkas negativt 

hos kvinnor med bröstcancer (Hopwood, Fletcher, Lee & Al Ghazal, 2000; Hormes et al., 

2008). I två olika enkätstudier från Mexiko och från Korea undersöktes skillnader i 

livskvalitet mellan patienter som antingen genomfört mastektomi med rekonstruktion, 

mastektomi utan rekonstruktion eller bröstbevarande kirurgi. Den mexikanska studien visade 

att kvinnor som var 50 år eller äldre, och genomgått mastektomi utan rekonstruktion, skattade 

en sämre livskvalitet än de övriga kvinnorna. Endast de kvinnor som hade genomgått 

mastektomi med rekonstruktion rapporterade komplikationer efter kirurgi och dessa skattade 

även att de haft mer smärtproblematik än de övriga grupperna (Cortés-Flores et al., 2014). I 

studien från Korea kom de fram till att kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi hade 

högre livskvalitet än de som genomfört mastektomi med eller utan rekonstruktion. Dock var 

det endast 31 personer, av totalt 407, som hade genomgått mastektomi med rekonstruktion. 

Etthundratjugotvå patienter hade genomfört mastektomi utan rekonstruktion. I skattningen av 

livskvaliteten tog man hänsyn till emotionell och social funktion, illamående, ekonomiska 

svårigheter, kroppsuppfattning, lymfödem och självkänsla. De kunde även se en skillnad i 

sexuellt välmående, där de som gjort mastektomi med rekonstruktion angett bättre sexuellt 

välmående än de som gjort mastektomi utan rekonstruktion (Sun et al., 2013).  

 

I en systematisk review utförd av Pockaj med medarbetare (2009) granskades 139 artiklar 

med syfte att undersöka hur och i vilken utsträckning mastektomi och bröstbevarande kirurgi 

inverkar på livskvaliteten. I studien kom de dock framtill att kvaliteten i de flesta studier inte 

var tillräckligt hög för att kunna dra slutsatser ifrån. Endast 21artiklar hade tillräcklig hög 

kvalitet för att få tas med i deras analys. Resultatet blev att inga slutsatser kan dras huruvida 

mastektomi eller bröstbevarande kirurgi ger bäst rankning av livskvalitet. 

 

Problemformulering  

Tidigare studier har delade meningar om hur och i vilken utsträckning mastektomi inverkar på 

livskvaliteten hos kvinnor med bröstcancer. Då bröstcancer är den vanligaste cancerformen 

hos kvinnor samt har stor överlevnad (Socialstyrelsen, 2013). Det blir således viktigt att 

vidare studera detta ämne för att kunna främja kvinnors livskvalitet och kroppsuppfattning 
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samt vilka faktorer som eventuellt kan påverka dessa.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur kvinnor som har genomgått mastektomi, med eller 

utan rekonstruktion, skattar sin livskvalitet och kroppsuppfattning, samt om samband kan ses 

mellan livskvalitet och kroppsuppfattning. Studiens syfte var även att beskriva om det finns 

skillnader i livskvalitet och kroppsuppfattning mellan kvinnor som genomgått eller inte 

genomgått bröstrekonstruktion. 

 

Frågeställningar 

1. Hur skattar kvinnor med bröstcancer som genomfört mastektomi, med eller utan 

rekonstruktion, sin livskvalitet? 

 

2.   Hur skattar kvinnor med bröstcancer som genomfört mastektomi, med eller utan 

rekonstruktion, sin kroppsuppfattning? 

 

3.   Finns det samband mellan kvinnors skattning av livskvalitet och kroppsuppfattning? 

 

4.   Finns det skillnader i livskvalitet mellan kvinnor som genomgått rekonstruktion eller inte 

genomgått rekonstruktion? 

 

5.   Finns det skillnader i kroppsuppfattning mellan kvinnor som genomgått rekonstruktion 

eller inte genomgått rekonstruktion? 

 

METOD 

 

Design 

Designen är icke-experimentell. Då syftet med studien var att undersöka skillnader och 

samband i livskvalitet och kroppsuppfattning så valdes en tvärsnittstudie med kvantitativ 

ansats. Data har samlats in under ett tillfälle med hjälp av enkäter. Fördelar med en 

enkätstudie är att den är snabb att göra, ekonomisk samt att det är lätt att nå ut till de personer 

man önskar nå (Polit & Beck, 2014). Denna studie är en del i ett forskningsprojekt som rör 

hälsorelaterad livskvalitet och psykosocial situation bland kvinnor från olika kulturer efter 
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mastektomi, med eller utan rekonstruktion.  

 

Urval 

Inklusionskriterier var kvinnor 18 år och uppåt, som har genomgått en mastektomi de senaste 

tre åren i Falun, Gävle eller Uppsala. Kvinnorna var registrerade vid Regional Cancer 

Centrum (RCC) i Örebro och Uppsala. Enkäter skickades ut till 975 kvinnor. 

Fyrahundraåttiotvå (51 %) kvinnor besvarade enkäten och det totala bortfallet var 465 

kvinnor, som antingen hade svarat nej till att delta eller inte svarat alls, se tabell 1. 

 

Tabell 1. Bakgrundsinformation om studiens deltagare. Indelade i de som aktivt svarat att de genomfört mastektomi och de som svarade att 

de inte gjort det eller inte svarade alls på frågan. 

 Ja, mastektomi (n=317) Nej/inget svar mastektomi (n=165) 

Ålder (Medelålder) 

 
Rekonstruktion  

59,7 år 

 
69 (22 %) 

69,2 år 

 
24 (15 %) 

Civilstatus   

Singel, Skild, Änka 91 (29 %) 58 (36 %) 

Gift, Sambo 219 (69 %) 101 (62 %) 

Annat 5 (2 %) 3 (2 %) 

Religion   

Kristendom 281 (89 %) 140 (86 %) 

Islam 1 (0,3 %) 1 (0,6 %) 

Buddhism 1 (0,3 %) 2 (1 %) 

Annat 28 (9 %) 12 (7,4 %) 

Utbildning   

Grundskola 33 (10 %) 73 (45 %) 

Gymnasium 73 (23 %) 23 (14 %) 

Universitet 133 (42 %) 22 (14 %) 

Annat 77 (24 %) 42 (26 %) 

Behandlingar, enskilt eller i kombination   

Cytostatika 171 (54 %) 63 (39 %) 

Strålning 153 (48 %) 74 (45 %) 

Hormonell behandling 207 (65 %) 86 (53 %) 

I tabellen förekommer endast siffror för de som svarat, det interna bortfallet för varje enskild kategori är inte 

presenterat i tabellen. 
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Datainsamlingsmetod 

Enkäterna som skickades ut bestod av en del med bakgrundsinformation samt av fem 

standardiserade frågeformulär som efterfrågade: upplevelse av livssituationen, livskvalitet, det 

känslomässiga läget, inverkan av händelser och till sist kroppsuppfattning (bilaga 1). För 

denna studie används enkätsvaren som beskriver bakgrundsinformation, livskvalitet och 

kroppsuppfattning. 

 

Bakgrundsinformation 

Bakgrundsinformationen samlades in via 15 studiespecifika frågor om; ålder, civilstånd, 

utbildningsnivå, religion, etnisk/kulturell tillhörighet, eventuella andra sjukdomar och frågor 

om behandlingsmetoder. Dessa frågor hade kategorisvar som kan mätas i en nominalskala, 

förutom ålder som mäts i en kvotskala (Polit & Beck, 2014).   

 

Life Satisfaction Questionnaire 

För att mäta livskvalitet har det standardiserade frågeformuläret Life Satisfaction 

Questionnaire (LSQ) använts (Carlsson & Hamrin, 2002). Frågeformuläret består av 34 

frågor, uppdelade i följande subskalor; fysiska symtom (PS), sjukdomspåverkan (SI), kvalitet 

i vardagslivets aktiviteter (QDAM och QDAF), socioekonomisk situation (SES), kvaliteten i 

relationen till de närmaste (QFA), och kvaliteten i relationer till vänner (QFR), samt tre frågor 

med syfte att få viss bakgrundsinformation. Formulärets subskalor räknas ut var för sig och 

tillsammans utgör de det totala resultatet i livskvalitetformuläret. Den totala siffran som kan 

uppnås i formuläret är 100, där 100 innebär högsta möjliga skattning av livskvalitet.  

 

Fråga 1-12, 18-33 har svarsalternativen; inte alls (1), nästan inte alls (2), i liten utsträckning 

(3), i viss utsträckning (4), i ganska hög utsträckning (5), i hög utsträckning (6) samt i mycket 

hög utsträckning (7). Fråga 13, 15-17 och 34 har sju svarsalternativ som är mer specifika 

svarsalternativ efter det som utfrågas. Exempelvis: min hälsa är mycket dålig (1), min hälsa är 

dålig (2), min hälsa är ganska dålig (3), min hälsa är varken god eller dålig (4), min hälsa är 

ganska god (5), min hälsa är god (6) samt min hälsa är mycket god (7). Fråga 14 delas in i a 

och b. Den som yrkesarbetar svarar på fråga 14a och kommer därmed inte svara på 14b som 

tillfrågar endast de som inte yrkesarbetar. Vid sammanställning så kommer svaren från 

antingen 14a eller 14b användas. Högre värde beskriver mer positiv livskvalitet. 

Svarsalternativen för livskvalitet befinner sig på en ordinalskala, då det går att rangordna men 
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saknar jämna intervaller (Polit & Beck, 2014).  

 

Body Image Scale 

För att mäta kroppsuppfattningen har det standardiserade frågeformuläret “Body Image 

Scale” (BIS) används (Hopwood et al., 2001). BIS används för att mäta kvinnors kroppsideal 

och är specifikt utformat för kvinnor med bröstcancer. Frågeformuläret består av 10 frågor 

gällande hur kvinnorna uppfattade sina egna kroppar och sitt utseende. Detta i samband med 

de förändringar som kan uppstå i samband med sjukdomen och/eller dess behandling. 

Samtliga 10 frågor har fyra svarsalternativ; inte alls (0), lite (1), ganska mycket (2) och 

väldigt mycket (3). Lägre värde beskriver mer positiv kroppsuppfattning. Svarsalternativen 

för kroppsuppfattning besvaras på en ordinalskala, då det går att rangordna men saknar jämna 

intervaller (Polit & Beck, 2014). 

 

Tillvägagångssätt 

Innan det ursprungliga projektets början kontaktades verksamhetscheferna inom 

verksamhetsområdena kirurgi/onkologi och plastikkirurgi i Uppsala, Gävle och Falun 

angående ett eventuellt samarbete kring en studie. Syftet med studien skulle vara att 

undersöka hälsorelaterad livskvalitet och psykosocial situation bland kvinnor med olika 

kulturell bakgrund efter bröstcancerkirurgi med eller utan rekonstruktion. Studien var 

godkänd av regionala etiknämnden i Uppsala-Örebro regionen, dnr 2012/ 398. Ett samarbete 

inleddes och efter att ett tillstånd erhållits från regionala vårdprogramsgruppen för bröstcancer 

i Uppsala-Örebro regionen, erhölls ett registerutdrag med adresser till alla de som opererats 

med en mastektomi inom en treårsperiod från och med januari 2010 i Uppsala, Gävle och 

Falun. Kontaktsjuksköterskorna inom respektive verksamhetsområde i Uppsala, Gävle och 

Falun informerades om studien och var beredda på eventuella förfrågningar från patienterna 

och hade som uppgift på vart de kunde hänvisa patienterna om de inte kunde besvara någon 

fråga relaterad till studien. Därefter skickades enkäten tillsammans med ett informationsbrev 

och samtyckesformulär (se bilaga 1) per post hem till alla 975 kvinnor som fanns i registret. 

Det fanns även möjlighet att få enkäten på engelska. Enkäterna skickades ut senhösten 2013. 

För att uppnå en hög svarsfrekvens skickades en påminnelse ut cirka en månad efter första 

utskicket, det vill säga i januari 2014.  

 

Bearbetning och analys 
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Enkätdata var sedan tidigare inmatad i en matris i excel. För att säkerställa att enkätdatan var 

inmatad korrekt gjordes ett stickprov där var 10:e enkät kontrollerades mot data i excelfilen. 

Enkätdatan analyserades därefter och sammanställdes med hjälp av dataprogrammet SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) för att få fram deskriptiv statistik och eventuella 

samband och skillnader. 

Pre-analys 

Totalt var det 482 personer som svarade på enkäterna. Av dessa var det 317 (66 %) personer 

som hade svarat “ja” på frågan om de genomfört mastektomi, 119 (24 %) personer hade 

svarat “nej” och 46 (10 %) personer hade inte svarat på frågan angående mastektomi. Då 

personerna som blivit tillfrågade att delta i studien fanns i ett register där enbart patienter som 

genomfört mastektomi finns, ansågs det interna bortfallet på 165 personer vara för stort för att 

inte analyseras. Då det fanns en statistisk signifikant skillnad angående ålder mellan de som 

svarat “ja” på frågan angående mastektomi och de som svarat “nej” eller inte alls svarat på 

frågan, valdes att analysera grupperna var för sig och endast utgå från enkätdatan bland de 

som svarat “ja” på frågan angående mastektomi för att besvara studiens frågeställningar 3-5. 

 

Analys av frågeställningarna 

Frågeställning 1 och 2 besvarades med deskriptiv statistik som kommer presenteras med 

medianvärden, max-och minvärden, medelvärden, typvärde och interkvartilavvikelse. 

Frågeställning 3 besvarades med Spearmans rangkorrelation, då variablerna är på ordinalskala 

och det var samband som efterfrågades (Ejlertsson, 2003). Frågeställning 4 och 5 besvarades 

med Mann-Whitneys U-test då det var skillnader på en ordinalskala som efterfrågades. Vald 

signifikansnivå är p<0,05 (Ejlertsson, 2003). 

 

RESULTAT 

 

Skattningar av livskvalitet av kvinnor som genomfört mastektomi efter bröstcancer 

Kvinnorna som genomfört mastektomi skattade en relativt hög livskvalitet, med ett 

medianvärde på 76,5 av 100 på den totala LSQ-skalan. Värdet 100 innebär bästa möjliga 

livskvalitet. De lägsta medianvärderna kunde påvisas i subskalorna för kvalitet i vardagliga 

aktiviteter (QDAF) och sjukdomspåverkan (SI), där medianvärdet låg på 66,7 av 100. Det 

högsta medianvärde kunde påvisas i subskalan för fysiska symptom (PS) där medianvärdet 

låg på 91,8 av 100. Typvärdet för LSQ var på 80,3 av 100, se tabell 2. 
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Tabell 2. Svar på livskvalitet hos de som svarat Ja, “ Nej eller inget svar” samt alla, på frågan om de genomfört mastektomi (MAST) eller 

inte.  

 Typvärde Medianvärde Min-Max Interkvartil-

avvikelse 

Medelvärde 

LSQ Ja MAST (n=308) 80,25 76,47 40,34-98,32 15,55 75,82 

LSQ Nej/inget svar MAST (n=148) 73,53 73,74 31,51- 99,58 15,44 73,03 

LSQ Alla (n=456) 73,53 75,21 31,51-99,58 15,86 74,91 

      

PS Ja MAST (n=315) 100,00 91,84 32,65-100,00 18,37 87,00 

PS Nej/Inget svar MAST (n=159) 100,00 89,80 28,57-100,00 16,33 86,74 

PS Alla (n=474) 100,00 91,84 28,5-100,00 18,37 86,91 

      

SI Ja MAST (n=315) 66,67 66,67 14,29-100,0 28,57 67,09 

SI Nej/inget svar MAST (n=158) 61,90 65,48 19,05-100,00 26,19 66,65 

SI Alla (n=473) 

 

66,67 66,67 14,29-100,00 28,57 66,94 

QDAM Ja MAST (n=315) 78,57 78,57 14,29-100,00 21,43 74,39 

QDAM Nej/inget svar MAST (n=160) 64,29 67,86 14,29-100,00 21,43 67,66 

QDAM Alla (n=475) 78,57 75,0000 14,29-100,00 21,43 72,12 

      

QDAF Ja MAST (n=316) 66,67 66,67 14,29-100,00 23,81 63,70 

QDAF Nej/inget svar MAST (n=158) 57,14 57,14 14,29-100,00 28,57 58,03 

QDAF Alla (n= 474) 57,14 61,90 14,29-100,00 28,57 61,81 

      

SES Ja MAST (n= 316) 85,71 80,95 23,81-100,00 19,05 79,51 

SES Nej/inget svar MAST (n= 162) 85,71 80,95 33,33-100,00 23,81 76,69 

SES Alla (n=478) 85,71 80,95 23,81-100,00 19,045 78,55 

      

QFA Ja MAST(n= 316) 82,86 80,00 22,86-100,00 25,71 77,39 

QFA Nej/inget svar MAST (n= 155) 71,43 74,29 14,29-100,00 25,71 72,66 

QFA Alla (n=471) 82,86 80,00 14,29-100,00 22,86 75,83 

      

QFR Ja MAST (n= 311) 85,71 77,14 14,29-100,00 20,00 75,52 

QFR Nej/inget svar MAST (n=154) 71,43 71,43 14,29-100,00 25,71 70,39 

QFR Alla (n=465) 85,71 74,29 14,29-100,00 22,86 73,82 

LSQ = Life statisfaction questionnaire. PS= fysiska symptom. SI= sjukdomspåverkan. QDAM+QDAF= kvalitet i vardagslivets aktiviteter. 

SES= socioekonomisk situation. QFA= kvaliteten i relationen till de närmaste. QFR= kvaliteten i relationer till vänner. PS, SI, QDAM, 

QDAF, SES, QFA och QFR är subskalor som ingår i LSQ. 
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Skattningar av kroppsuppfattning av kvinnor som genomfört mastektomi efter 

bröstcancer 

Kvinnorna som aktivt svarat att de genomfört en mastektomi skattade sig ha en relativt positiv 

kroppsuppfattning, där medianvärdet var 7 av max 30. Typvärdet var 3 av 30, se tabell 3. 

Skalan går från 0-30 och 0 innebär bäst kroppsuppfattning. Majoriteten av kvinnorna skattade 

att de hade ”inte alls” eller ”lite” problem avseende sin kroppsuppfattning. 

 

Tabell 3. Svar på kroppsuppfattning hos de som svarat “Ja”, “ Nej eller inget svar” samt alla, 

på frågan om de genomfört mastektomi (MAST) eller inte. 

 Typvärde Median värde Min-Max Interkvartil-

avvikelse 
Medelvärde 

BIS Ja MAST 3,0 7,00 0,00- 26,67 10,00 8,70 

BIS Nej/ inget svar MAST (n=160) 0,00 5,00 0,00-27,00 8,00 6,67 

BIS Alla 0,00 7,00 0,00-27,00 10,00 8,02 

BIS = Body Image Scale 

  

Samband mellan kvinnors skattning av livskvalitet och kroppsuppfattning 

Det gick att påvisa ett signifikant samband mellan skattning av livskvalitet och 

kroppsuppfattning, (rs =-0,40, p= 0,001). Korrelationskoefficientens värde visar på ett 

moderat samband mellan livskvalitet (totala LSQ-skalan) och kroppsuppfattning (BIS) hos 

kvinnor som aktivt har svarat att de genomgått mastektomi. Kvinnor som skattade högre 

livskvalitet skattade en mer positiv kroppsuppfattning. Resultatet är jämfört mellan BIS- 

formuläret och det totala LSQ- formuläret. Det fanns ett statistiskt signifikant moderat 

samband mellan BIS och samtliga subskalor från LSQ-formuläret. 

 

Skillnad i livskvalitet mellan kvinnor som genomgått rekonstruktion och som ej 

genomgått rekonstruktion 

 

Hos kvinnorna som aktivt svarat att de genomgått mastektomi gick det inte att påvisa en 

signifikant skillnad i livskvalitet mellan kvinnor som genomgått och inte genomgått 

rekonstruktion efter mastektomi, se tabell 4.  

 

 

Tabell 4. Skillnad livskvalitet, med eller utan rekonstruktion. 

 Rekonstruktion n p-värde z-värde 
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LSQ Nej 241 0,562 -0,580 

 Ja 66   

 Totalt 307   

PS Nej 247 0,777 -0,283 

 Ja 67   

 Totalt 314   

SI Nej 247 0,826 -0,219 

 Ja 67   

 Totalt 314   

QDAM Nej 245 0,289 -1,060 

 Ja 69   

 Totalt 314   

QDAF Nej 246 0,155 -1,420 

 Ja 69   

 Totalt 315   

SES Nej 246 0,731 -0,344 

 Ja 69   

 Totalt 35   

QFA Nej 247 0,080 -1,749 

 Ja 68   

 Totalt 315   

QFR Nej 243 0,585 -0,546 

 Ja 67   

 Totalt 310   

LSQ = Life Satisfaction Questionnaire. PS= fysiska symptom. SI= sjukdomspåverkan. 

QDAM+QDAF= kvalitet i vardagslivets aktiviteter. SES= socioekonomisk situation. QFA= 

kvaliteten i relationen till de närmaste. QFR= kvaliteten i relationer till vänner. PS, SI, 

QDAM, QDAF, SES, QFA och QFR är subskalor som ingår i LSQ.  

 

 

Skillnad i kroppsuppfattning mellan kvinnor som genomgått rekonstruktion och som ej 

genomgått rekonstruktion 

Hos kvinnorna som aktivt svarat att de genomgått mastektomi gick det inte att påvisa en 
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signifikant skillnad i kroppsuppfattning mellan kvinnor som genomgått och inte genomgått 

rekonstruktion efter mastektomi, p= 0,064, se tabell 5. 

 

Tabell 5. Skillnad i kroppsuppfattning mellan kvinnor med och utan rekonstruktion. 

 Rekonstruktion n p-värde z-värde 

BIS Nej 247 0,064 - 1,854 

 Ja 67   

 Totalt 314   

BIS= Body Image Scale 

 

DISKUSSION  

 

Kvinnorna skattade sin livskvalitet som hög, med ett medianvärde på 76,5, på en skala 0 till 

100 där 100 innebar bästa livskvaliteten. Kroppsuppfattning skattade de som positiv, med ett 

medianvärde på 7 på en skala 0 till 30 där 0 innebar bästa kroppsuppfattning. Det gick att 

påvisa ett moderat samband mellan skattningen av livskvalitet och kroppsuppfattning, där en 

bättre livskvalitet innebar mer positiv kroppsuppfattning. Det gick inte att påvisa någon 

signifikant skillnad i livskvalitet eller kroppsuppfattning mellan kvinnor som uppgivit att de 

genomgått och inte genomgått rekonstruktion efter mastektomi.  

 

Resultatdiskussion 

Skattning av livskvalitet och kroppsuppfattning 

Orem (2001) menar att en människa kan ha ett gott välbefinnande även om den fysiska hälsan 

inte är komplett, detta stämmer väl överens med den aktuella studiens resultat. Många kvinnor 

skattade sin livskvalitet högt/relativt högt trots att de genomgått mastektomi. Orem (2001) 

menar vidare att välbefinnande är det sätt en individ själv upplever sin situation, ett tillstånd 

där förnöjsamhet och glädje råder. Det förekom kommentarer i enkäterna bland kvinnorna i 

den aktuella studien, där vissa kvinnor uppgav att de skattade sin hälsa högt med tanke på vad 

de har gått igenom. Som att upplevelsen av god hälsa ändras efter ett sjukdomsbesked och 

gjorde det mer tillåtande för komplikationer exempelvis trötthet eller smärta. Det kan tolkas 

som att kvinnorna inte anser att fysiska besvär påverkar livskvaliteten efter ett 

sjukdomsbesked, utan de är förnöjsamma med att det inte är värre. Eriksson (1983) skriver att 

välbefinnande är en egen upplevd hälsa. Om kvinnorna i den aktuella studien resonerar som 
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ovan diskuterats, så stämmer även Eriksson definition av välbefinnande väl överens med 

resultatet.  

 

Trots att majoriteten av kvinnorna i denna studie hade skattat både sin livskvalitet och 

kroppsuppfattning relativt högt, fanns det kvinnor som antydde att de hade dålig livskvalitet 

och kroppsuppfattning. Enligt vissa tidigare studier påverkas livskvaliteten och 

kroppsuppfattningen negativt hos kvinnor som genomfört mastektomi (Hopwood et al., 2000; 

Hormes et al., 2008). Det som inte kan antas i aktuell studie är huruvida bröstcancer eller 

mastektomi påverkat livskvaliteten och kroppsuppfattningen hos kvinnorna jämfört med hur 

det var innan. Det finns ingen information om hur kvinnorna skattade dessa faktorer innan 

studien och det har heller inte funnits någon kontrollgrupp att jämföra skattning av 

livskvaliteten och kroppsuppfattning med. Detta kan försvåra tolkningen av vad det är som 

gör att kvinnorna eventuellt skattar sin livskvalitet och kroppsuppfattning lågt, det vill säga 

risken för bias existerar (Polit & Beck, 2014). 

 

Livskvalitet med fokus på kroppsuppfattning 

I den aktuella studien kunde ett samband visas mellan skattning av livskvalitet och 

kroppsuppfattning, där de som skattat högre livskvalitet även skattat mer positiv 

kroppsuppfattning. Detta skulle kunna förklaras såsom Ganz med medarbetare (1996) 

beskriver det, att livskvalitet är subjektiva bedömningar av olika faktorer, bland annat 

kroppsuppfattning. Price (1990) bekräftar också sambandet mellan kroppsuppfattning och 

livskvalitet. Om kroppen ändras åt en riktning som inte är förenlig med ens egna kroppsideal, 

exempelvis att ha ett bröst, kan det påverka livskvaliteten negativt. Price tillägger dock att det 

är ett subjektivt fenomen och man kan inte säga att alla kvinnor som får en förändrad 

kroppsuppfattning till följd av sin bröstcancer kommer få en sämre livskvalitet som följd. 

 

Rekonstruktion med fokus på livskvalitet och kroppsuppfattning  

I den aktuella studien gick det inte att påvisa att rekonstruktion efter mastektomi hade någon 

signifikant positiv eller negativ inverkan på livskvalitet eller kroppsuppfattning, till skillnad 

från en del andra studier. Studien av Neto med medarbetare (2013) visade att kvinnor som 

genomförde rekonstruktion efter mastektomi angett ett bättre sexuellt välmående, antagligen 

som en följd av bättre kroppsuppfattning. Studien av Cortés-Flores med medarbetare (2014) 

visade att kvinnor som genomförde rekonstruktion efter mastektomi fick positiv inverkan på 
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livskvaliteten. Pockaj med medarbetare (2009) kom i sin systematiska reveiw fram till att det 

inte gick att visa att bröstbevarande kirurgi ledde till bättre livskvalitet än mastektomi. Detta 

är inte undersökt i vår studie men eftersom rekonstruktion inte kunde relateras till livskvalitet 

kan det antas att det även stämmer i vår undersökningsgrupp. Kanske är det så att grunden i 

hur dessa kvinnor upplever sin livskvalitet inte ligger i vilken typ av kirurgisk behandling de 

får. Även om möjligheten till rekonstruktion säkerligen spelar en viss roll, så tyder resultaten i 

den aktuella studien på att det finns fler faktorer som påverkar livskvaliteten och 

kroppsuppfattningen än rekonstruktion. För att identifiera dessa faktorer behövs vidare 

forskning för att kunna hjälpa de kvinnor som mår dåligt till följd av detta. Chang och 

medarbetare (2014) skriver i sin studie att kvinnor som lider av sämre kroppsuppfattning har 

högre risk att drabbas av psykosociala, fysiska och funktionella problem än kvinnor som har 

bättre kroppsuppfattning. Det är alltså viktigt att identifiera dessa kvinnor så de kan få den 

hjälp och det stöd de behöver. WHO beskriver att kroppsuppfattning är ideal och normer, 

utifrån kulturen, som påverkar livskvaliteten, men även att andra faktorer exempelvis 

personliga mål spelar in (WHO, 2012). Kanske är det någon av de faktorerna som är mer 

avgörande för hur kvinnorna skattar sin livskvalitet och kroppsuppfattning. 

 

Metoddiskussion 

 

Studiens styrkor och svagheter 

I studien framkom det att 25 % av kvinnorna hade svarat nekande på frågan om de gjort 

mastektomi, trots att detta var ett inklusionskriterium. Visserligen kan det inte uteslutas att 

vissa kvinnor kan ha blivit felaktigt registrerade i RCC, mer troligt är dock att kvinnorna inte 

har förstått innebörden av ordet mastektomi. Något som tyder på detta är att kvinnor svarat 

nekande på frågan om mastektomi men jakande på rekonstruktion. Medelåldern för de som 

svarat nekande på frågan visade sig vara cirka 10 år äldre än de övriga. Det fanns även en 

tydlig skillnad i utbildningsnivå mellan kvinnorna. Av de som svarat jakande hade 42 % 

utbildning på universitetet. Av de som svarat nekande hade endast 14 % utbildning på 

universitetet. Ett antagande är att kvinnorna som är äldre och svarade nekande på frågan i 

större utsträckning inte förstått ordet mastektomi lika bra. Det är möjligt att de äldre 

kvinnorna inte har samma vana att ta reda på innebörden av främmande ord, exempelvis via 

internet, som en yngre generation kanske har. En annan möjlighet är att vårdpersonal aktivt 

valt att inte säga just ordet mastektomi till en äldre kvinna, relaterat till exempelvis nedsatt 

kognition eller fördomar om nedsatt kognition. Ordet mastektomi är en medicinsk term, som 
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inte borde använts i formuläret, eftersom språket ska anpassas efter målgruppen, det vill säga 

patienter (Polit & Beck, 2014). Om språket hade anpassats kunde undersökningen gett ett mer 

tillförlitligt resultat.  

 

I studien hade 22 % av de kvinnor som svarat att de genomfört mastektomi även svarat att de 

genomfört rekonstruktion. En annan svensk studie av Fallbjörk och medarbetare (2010) 

visade att 25 % hade genomfört rekonstruktion efter mastektomi. Detta gör den aktuella 

studiens siffra på 22 % trovärdig. Dock är även ordet rekonstruktion en medicinsk term. Det 

är svårt att avgöra om samtliga kvinnor som svarat på enkäterna har förstått innebörden av 

ordet. Problematiken är den bristande tillförlitlighet som skapas om huruvida kvinnorna är i 

den grupp de ska vara i, gruppen med de som gjort rekonstruktion eller de som inte gjort 

rekonstruktion. Skillnader blir därmed svåra att undersöka. Denna studies reliabilitet kunde ha 

förbättrats om språket i enkäterna varit mer anpassat till icke-medicinskt kunniga personer.  

 

En styrka för studien är att frågorna är tagna från de standardiserade frågeformulären LSQ 

och BIS, som är vetenskapligt beprövade formulär med stor validitet och reliabilitet (Polit & 

Beck, 2014; Carlsson & Hamrin, 2002). En annan styrka som studien har är dess stora 

deltagarantal på 482 kvinnor, vilket anses vara tillräckligt för att klassa studiens resultat som 

generaliserbart. Dock påverkar det stora interna bortfallet på 165 kvinnor generaliserbarheten 

negativt. Den externa validiteten anses vara relativ god. Detta trots att det externa bortfallet 

var stort på 465 kvinnor. Den interna validiteten anses vara hög då de som svarat nekande på 

frågan om mastektomi har räknats som internt bortfall. Därmed har slutsatser om skillnader 

och samband endast dragits från de som svarat jakande.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Studien var godkänd hos regionala etikprövningsnämnden innan genomförande. Deltagande 

var frivilligt och kvinnorna fick närsomhelst avsluta sin medverkan i studien. 

 

Kliniska implikationer 

Den kliniska implikationen är god, då resultatet av studien kan hjälpa vårdpersonal att förstå 

kvinnor och även ge dem adekvat hjälp. Dock skulle vidare forskning behövas, speciellt med 

tanke på det stora interna bortfallet, relaterat till den höga nekande svarsfrekvensen på frågan 

angående mastektomi. Den kliniska relevansen för sjuksköterskor är viktig att beakta. 

Sjuksköterskor måste i sin profession var kunniga för att bemöta dessa kvinnor och ge dem 
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det stöd de behöver. Det gäller inom alla vårdområden då risken att stöta på en kvinna som 

har drabbats av bröstcancer är stor, då det är den vanligaste cancerdiagnosen samt att 

överlevnaden är stor (Socialstyrelsen, 2013). Även att få omgivningen att förstå hur kvinnors 

livskvalitet och kroppsuppfattning kan ändras i samband med bröstcancer och påföljande 

behandling är viktigt. Dock skriver Price (1990) att alla kvinnor inte behöver få en sämre 

kroppsuppfattning. Det är viktigt att sjukvårdspersonal inte förutsätter en viss reaktion från en 

kvinna, utan respekterar olikheter och olika känslomässiga reaktioner. Detta är viktigt för ett 

professionellt bemötande.  

 

Framtida forskning 

Kvinnorna i den aktuella studien hade inte tillfrågats innan rekonstruktionen om hur deras 

livskvalitet och kroppsuppfattning skattades då, därför är ingen jämförelse möjlig att göra. 

Det kan emellertid vara så att de kvinnor som har genomgått en rekonstruktion och skattar sin 

livskvalitet och kroppsuppfattning lågt, skulle ha skattat de ännu lägre utan rekonstruktion. En 

jämförelse innan och efter rekonstruktion hade kunnat ge ett mer tillförlitligt resultat. Pockaj 

med medarbetares (2009) studie är en systematisk review, vilket ger studien en vetenskaplig 

tyngd. De har kommit fram till att många studier som har hävdat att bröstbevarande kirurgi 

ger bättre livskvalitet och kroppsuppfattning, inte klarar deras kvalitetsgranskning. Studien är 

dock från 2009 och därefter har nya studier gjorts. Det skulle vara intressant att göra en ny 

systematisk review för att kvalitetsgranska de nya studierna och se om det skulle ge ett 

annorlunda resultat. 

 

 

Slutsats  

Kvinnor som har genomgått mastektomi efter bröstcancer skattar sin livkvalitet högt och sin 

kroppsuppfattning positivt. Ett samband kunde visas mellan högre skattning av livskvalitet 

och mer positiv skattning av kroppsuppfattning. Ingen skillnad i livskvalitet och 

kroppsuppfattning kunde visas mellan kvinnor som genomgått rekonstruktion och inte 

genomgått rekonstruktion. Det är därför troligt att det finns andra faktorer som påverkar detta 

mer. Vidare forskning skulle behövas för att identifiera dessa faktorer. Det är viktigt att 

sjukvårdspersonal inte förutsätter en viss reaktion från en kvinna, utan respekterar olikheter 

och olika känslomässiga reaktioner. 
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Härmed tillfrågar vi dig om att delta i en enkätundersökning 
 

Varför görs studien? 

Studien är ett samarbete mellan Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet 

och onkolog/kirurg klinikerna vid Akademiska sjukhuset/Falu lasarett/Gävle sjukhus. Studiens 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. 

 

Hur går studien till? 

Vi har fått din adress med hjälp av Regionalt Cancer Centrum Uppsala Örebro (RCC). Vi tillfrågar dig 

därför om att medverka genom att fylla i bifogad enkät. Det kommer att ta ca 20 minuter. Var vänlig 

skicka oss den ifyllda enkäten i bifogat svarskuvert (porto är betalt). Vill du inte medverka finns en 

talong i början av enkäten som Du kan kryssa i och skicka tillbaks till oss, så ska vi inte störa Dig med 

ett påminnelseutskick. 

 

Ditt deltagande är frivilligt. Du kan när som helst under studiens gång avbryta ditt deltagande utan att 

ange skäl. Om du väljer att delta eller inte påverkar inte din vård. 

 

Hur behandlas de upplysningar du ger i undersökningen? 

Dina svar kommer att behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem, och de kommer att 

sammanställas så att inga enskilda personer kan identifieras. Resultatet av undersökningen kommer att 

presenteras i en vetenskaplig artikel. 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. 

Personuppgiftsansvarig är Uppsala universitet, landstinget Dalarna eller landstinget Gävleborg 

beroende på var du vårdas. Kontaktperson är Pranee Lundberg, se nedan.  

 

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

 

Pranee Lundberg                         

Sjuksköterska och barnmorska, docent                                      

 018-471 6612  

pranee.lundberg@pubcare.uu.se    

 

Cecilia Arving    Afsaneh Roshanai 

Leg. sjuksköterska, Med. Doktor  Leg. Psykolog, Fil. Doktor 

018-471 3492     018-471 3531/0703-155 155  

cecilia.arving@pubcare.uu.se   afsaneh.roshanai@pubcare.uu.se 

   

Johan Hansson, Verksamhetschef  Johan Ahlgren, Verksamhetschef 

Kirurgkliniken, Gävle sjukhus  Onkologkliniken, Örebro Universitetssjukhus 

 

Håkan Glimåker, Överläkare, Ansvarig plastikkirurgi Maria Rydevik Mani, Plastikkirurg 
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