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Sammanfattning   

 Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen för kvinnor, över 8000 av 

cancerfallen per år består av bröstcancer. Kirurgi är den vanligaste 

behandlingsformen. Sjukdomsperiod samt förlorandet av ett bröst kan vara ett stort trauma för 

individen och således påverka psykiska, fysiska och sociala aspekter. Syfte: Syftet med denna 

studie var att undersöka hälsorelaterad livskvalitet och psykosocial situation, samt behov av 

stöd och omvårdnad bland kvinnor som genomgått en mastektomi med eller utan 

rekonstruktion. Metod: Studiens design var en deskriptiv studie med kvalitativ ansats. Urvalet 

var strategiskt innehållandes åtta kvinnor från fem städer vilka hade 

genomgått mastektomi med eller utan rekonstruktion. Intervjuerna 

var individuella semistrukturerade sådana som analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. Resultat: Samtliga kvinnor upplevde att kroppen förändrats efter 

genomförd mastektomi. Känslor av osäkerhet och obehag var vanligt förekommande. Bland 

de som genomgått rekonstruktion var samtliga missnöjda med resultatet. Livskvaliteten var 

påverkad på individuella plan i form av minskad ork, nedsatt kraft och förändrad 

personlighet. Två av kvinnorna upplevde en mer aktiv och berikad livsstil, 

trots otillfredsställande rekonstruktioner. Den psykosociala hälsan upplevdes ha påverkats 

negativt och det huvudsakliga stödet kom från kvinnornas närstående. Önskan om 

ett utökat erbjudande av stöd och samtal från sjukvården framkom. Ett gott bemötande samt 

möjlighet till utbildning inom sjukdomstillstånd gav positiva upplevelser av vården. De 

negativa upplevelserna kretsade ofta kring tidsbrist, stress, sjukdomsbesked samt opersonliga 

möten. Slutsats: Kvinnorna i denna studie efterfråga mer stöd och kunskap. Individanpassad 

vård där god kommunikation och ett gott bemötande utgör grunden bör implementeras 

vid vårdtillfällen som strålbehandling samt cancerbesked. ￼￼   
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Abstract   

Background:  Breast cancer is the most common cancer for women, with over 

8000 of cancer cases per year. Surgery is the most common form of treatment. 

Basis of illness and the loss of a breast can be a big trauma for 

the individual and affect many aspects. Aim: The aim of this study was to investigate health-

related quality of life and psychosocial situation and the need for support 

and care for women who undergone a mastectomy with or without reconstruction. Method: Th

e study design was a descriptive study with qualitative approach. The selection was strategicall

y consisting of the eight women from five cities which had undergone mastectomy with or with

out reconstruction. The interviews were semi-structured individual that analyzed using   

content analysis. Results:All of the women felt that the body changed after the mastectomy.   

Feelings of insecurity and discomfort were common. Among those who underwent reconstructi

on were all dissatisfied with the results. The quality of life was under the influence of   

individual plan in terms of reduced strength and altered personality. Two of the women   

experienced a more active and enriched lifestyle, despite unsatisfactory reconstructions. 

The psychosocial health was perceived to have been adversely affected and the main support   

came from the women's relatives. Desire for an increased deal of support from health care 

emerged. A good treatment and the opportunity for courses about state of disease where a 

positive experiences of care. The negative perceptions revolved around lack of time, stress, 

complications and impersonal encounters with hospital staff. Conclusion: The women in this   

study seek more supportand knowledge. Personalized care where good communication and goo

d treatment is the foundation, should be implemented.    
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INTRODUKTION   

   
Bröstcancer    

   

Den vanligaste cancerformen för kvinnor är bröstcancer. Antalet bröstcancer diagnoser ökar 

varje år, i Sverige insjuknar ca 20 kvinnor varje dag och över 8000 av cancerfallen per år 

består av bröstcancer (Cancerfonden, 2014). Under de senaste 50 åren har antalet kvinnor som 

diagnostiserats med bröstcancer fördubblats. Bröstcancer utgör nu 30 % av samtliga cancerfall 

på ett år. Med hjälp att kontinuerliga mammografiundersökningar som erbjuds till kvinnor 

mellan ca 40 - 74 års ålder, har dödligheten minskat med 30 %. (Socialstyrelsen, 2014; 

Kenyon, Mayer, & Owens, 2014; Vårdguiden, 2015).   

   

Patienter som lider av bröstcancer har visats lida av försämrad livskvalitet sammankopplat till 

behandling och sjukdom. Att få en cancerdiagnos kan upplevas som ett psykiskt trauma där 

inställningen kring livet och döden omvärderas. En osäkerhet kring cancersjukdomens 

eventuella spridning upptar ofta tankeverksamheten. Att genomgå en mastektomi till följd av 

bröstcancer kan även upplevas som ett fysiskt och psykiskt trauma. Detta kring förlorandet av 

ett bröst som varit förankrat till känslan av kvinnlighet, sexualitet och modersroll. Många 

cancerpatienter anpassar sig efter en tid till situationen men ångest och depression är vanligt 

förekommande bland denna patientgrupp (Almås, 2009).   

   

   

Behandlingsformer   

   

Det finns olika behandlingsformer för bröstcancer. Beroende på mängden och spridningen 

av malignitet, bestäms behandlingsform. Bröstbevarande kirurgi också kallad 

partiell mastektomi, görs om maligniteten uppmäts vara < 30 mm. Detta görs 

även vid duktal cancer in situ  (DCIS), det vill säga cancer som är begränsat till 

mjölkkörtlarna.  Vid större områden av malignitet görs en mastektomi, en operation där hela 

bröstet tas bort (Vårdguiden, 2013). Vid en bröstcancerutredning kan sentinel node biopsi 

göras för att utesluta metastasering till portvaktskörteln och dess anslutande lymfkörtlar. 

Vid metastasering till omgivande lymfkörtlar i armhåla görs en mastektomi med 

en axillärutrymning. Axillärutrymning kan leda till vidare beskrivna besvär; armsvulland, 

rörelseinskränkning i axel och sensibilitetsnedsättning (Cancerstiftelsen, 2015).    
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Vid behandling av bröstcancer finns det två övergripliga tillvägagångssätt, 

primär kirurgisk behandling och primär medicinsk behandling. Det första alternativet består 

av kirurgi som därefter kompletteras med cytostatikabehandling i 15 veckor, vilken består av 

6 cykler. Därefter ges radioterapi i 3-5 veckor som kompletteras med 5 till 10 års endokrin 

behandling.    

   

Det andra alternativet, primär medicinsk behandling, betyder att man påbörjar 

cytostatikabehandling och därefter utförs operation som följs av radioterapi samt endokrin 

behandling under samma tidsspektra som den kirurgiska behandlingen (Hatschek, 2013).     

   

Efter mastektomi med eller utan axillärutrymning finns möjlighet att göra en rekonstruktion av 

bröstet. En bröstrekonstruktion innebär att man återskapar det bröst som tagits bort med en 

eller fler operationer. Rekonstruktionen kan genomföras på olika sätt; antingen genom 

implantat, genom kroppsegen vävnad eller genom att kombinera dessa två 

(Järhult & Offenbarlt, 2013). Rekonstruktionen kan påbörjas vid samma operationstillfälle 

som mastektomin, så kallad omedelbar rekonstruktion. Det kan även göras vid ett senare 

tillfälle och kallas då för en sen rekonstruktion (Sund, 2012).   

   

 Livskvalitet   

   

Livskvalitet kan beskrivas som ett omfattat mått på individens uppfattning av fysiskt, psykiskt 

och socialt välbefinnande. De avseenden av den allmänna livskvaliteten som influeras av 

hälsan kallas hälsorelaterad livskvalitet (Statens beredning för medicinsk utvärdering, [SBU], 

2012).   

   

Upplevd livskvalitet hos patienter som genomlevt bröstcancer påverkas på skilda sätt; fysiska, 

psykiska och sociala komponenter kan ses. Efter diagnos och genomförd behandling kan det 

sexuella välbefinnandet reduceras. Detta har ofta samband med bland annat nedsatt sexuell 

lust, torra slemhinnor samt minskad känsel i bröstvårtorna. Upplevd livskvalitet kan påverkas 

av det sexuella välmåendet (Cho et al., 2014).   

   

I studien av Fallbjörk, Salander och Rasmussen (2012) exemplifieras en individuell och 

kontextuell skillnad avseende upplevelser av en mastektomi. Därav är det viktigt att som 
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vårdgivare vara uppmärksam till den enskilda patientens behov och huruvida dess livskvalitet 

har påverkats.   

   

Ohsumi et al. (2009) har jämfört det sociala välbefinnande hos kvinnor som genomgått 

bröstbevarande kirurgi samt de som genomgått mastektomi utan rekonstruktion. Resultatet 

visar att antalet kvinnor med gott välbefinnande var högre hos gruppen som genomgått 

bröstbevarande kirurgi än de som utfört mastektomi.   

   

Vidare beskriver Pojack et al. (2009) och Han, Grothuesmann, Neises, Hille 

och Hillemanns (2010) olika former av kirurgiska ingrepp för bröstcancer och dess effekt för 

livskvaliteten. Kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi skattade rädsla att förlora ett 

bröst samt högre livskvalitet än de som valt att göra en mastektomi. Hos de kvinnor som 

utvecklat lymfödem postoperativt, skattades livskvaliteten lägst. Val av operationsmetod 

baserades på influens av kirurgen, rädsla för cancersjukdomen samt om slutresultatets estetik 

värderades högt.    

   

Psykosocial hälsa    

   

Vid ett bröstcancerbesked ses en försämring i psykisk och social hälsa. Dessa psykosociala 

förändringar kan te sig som negativa yttringar såsom ångest och oro, kognitiva nedsättningar 

samt en allmän försämring av egenupplevd hälsa. Nedsatt sexuell lust och förändrad 

kroppsuppfattning är även exempel på konsekvenser som kan påverka den psykosociala 

hälsan negativt (Kenyon et al., 2014; Cho et al., 2014). Enligt Fallbjörk och 

medarbetare (2012) upplever en del kvinnor att de mist sig själva som sexuell varelse och att 

vara kvinna. För andra kvinnor har ingreppet spelat mindre roll.   

   

Kvinnor som fått bröstcancer i ung ålder samt de som ha en högre utbildning upplever ett 

bättre välbefinnande än kvinnor som är äldre och har låg utbildningsnivå (Ohsumi et al., 

2009). Detta resultat redovisas även i artikeln av Manginello, Hoga, Reberte, 

Miranda & Rocha (2011) då det framkommer att man ser en ökad känslighet kring förlorandet 

av bröstet hos kvinnor med låg utbildningsnivå och kvinnor med en äldre partner. Det antyds 

att reaktioner på förlorandet av bröst är individuellt, dock bör kunskapen om grupper som har 

risk för ökad känslighet tas i beaktning av vården.    
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Att genomgå en bröstrekonstruktion efter utförd mastektomi kan ha fler positiva, psykologiska 

hänseenden. Rekonstruktion kort efter operation kan främja livskvaliteten hos kvinnor då 

självbilden och kroppsuppfattningen gynnas. Kvinnorna i studien som inte valt att genomgå 

rekonstruktion efter mastektomin, upplevde sig själva som mindre feminina samt uppfattade 

negativa konsekvenser i det sociala och sexuella samspelet med andra (Howard-

McNatt, 2013).   

  

Zielinski, Lorenc-Podgorska & Antozsewski (2015) undersöker orsaker till att inte välja att 

genomföra en rekonstruktion efter utförd mastektomi. Rädslan att utsättas för ännu en 

operation samt postoperativ smärta var den främsta anledningen hos dessa kvinnor att inte 

genomgå rekonstruktion.    

   

Behov av stöd och omvårdnad   

   

Bröstcancerpatienter har angivit att deras största behov, första året av sjukdom, är 

psykosocialt stöd. Detta tros vara på grund av att det finns många olika aspekter som behöver 

bearbetas, så som cancerbeskedet i sig, operationen, förändringen i kroppsbild och 

sjukdomens inverkan på vardagen. Man har även sett att kvinnor som drabbas av recidiv har 

ett stort behov av psykosocialt stöd då detta är ännu ett trauma, som ofta kräver långa, 

aggressiva behandlingar (Akechi et al., 2014).   

   

De kvinnor som genomgått bröstcancer och har upplevt ett positivt bemötande från 

sjukvården har ett högre socialt, känslomässigt och funktionellt välmående än kvinnor som 

upplevt negativa bemötanden (Zhou et al., 2014). I studien av Manginello et al. (2011) 

framkommer det att onkologisjuksköterskor är mest kvalificerade och lämpade till 

att åskådliggöra problem kring sexualitet och livskvalitet berörande bröstcancerpatienter. 

Onkologisjuksköterskor har även visats vara mest lämpade för att ge specifik och meningsfull 

support.    
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Teoretisk referensram   

Peplaus omvårdnadsteori har använts som teoretisk referensram för att fördjupa 

omvårdnadsperspektivet i detta examensarbete. Enligt Peplau genomgår patienten olika faser 

under sjukdomsskedet. Hon menar att patienten har olika behov av omvårdnad beroende 

vilken fas hen befinner sig i. För att kunna identifiera vilken fas patienten befinner sig i och 

dess individuella behov är öppen kommunikation, samtal och avläsning viktigt i 

sjuksköterskans profession.   

   

Enligt Peplau är konsensusbegreppet hälsa en dynamisk kraft som konstant ändras.    

Hälsa är ett koncept som ger individen möjligheter att uppleva fysiskt, psykiskt och socialt 

välmående. När dessa komponenter förändras, påverkas den övergripande hälsan hos 

individen. Som sjuksköterska krävs en uppmärksamhet avseende förändringar i patientens 

hälsotillstånd. Omvårdnaden är en terapeutisk och utbildande process som ökar patientens 

förståelse för sitt eget hälsotillstånd. En väletablerad relation mellan vårdgivare och 

vårdtagare förenklar möjligheten att se patientens behov i nuet, ökar delaktigheten och 

patientens ansvarstagande för den egna hälsan. Detta stärker patientens kapacitet samt 

möjlighet till personlig utveckling, något Peplau anser vara viktigt för människan genom olika 

faser i livet.    

   

Miljö är ett konsensusbegrepp som anses vara viktigt då det psykiskt, fysiskt och socialt anses 

kunna vara både positiv eller negativt för patientens hälsa. Därför bör man under 

sjukdomsperioden eliminera eventuella brister i miljön som skulle kunna påverka patienten 

negativt och främja den miljön som skulle verka positivt under patientens vårdtid. (Simpson, 

1991).   

   

Problemformulering   

Prevalensen av bröstcancerdiagnoser ökar i Sverige. Flertalet studier har visat att den 

drabbade patientens hälsorelaterade livskvalitet och psykosociala situation påverkas i olika 

grad. Detta är ett samhällsproblem då bröstcancer är den vanligaste cancerformen för kvinnor 

idag. Denna studie görs för att bidra till ökad kunskap kring vilka vårdinterventionsprogram 

som kan genomföras av vårdpersonal för patientgruppen. Målet är att förtydliga 

sjuksköterskans roll avseende omvårdnad och stöttning för patienten och därmed kunna bidra 

till en förbättring avseende dennes hälsorelaterade livskvalitet och psykosociala situation.   
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SYFTE   

Syftet var  att undersöka hälsorelaterad livskvalitet och psykosocial situation, samt behov av 

stöd och omvårdnad bland kvinnor som genomgått en mastektomi med eller utan 

rekonstruktion.   

   

METOD   

Denna studie är en del av ett större forskningsprojekt som heter “Hälsorelaterad livskvalitet 

och psykosocial situation bland kvinnor från olika kulturer efter bröstcancerkirurgi med eller 

utan rekonstruktion” och genomförs av en forskargrupp vid Institutionen för folkhälso- och 

vårdvetenskap vid Uppsala Universitet.   

   

Design   

Studiens design var en deskriptiv studie med kvalitativ ansats. Denna studiedesign var lämplig 

för att kunna besvara studiens syfte och genom detta få en djupare förståelse för kvinnors 

upplevelser av hälsorelaterad livskvalitet och psykosocial situation efter en mastektomi med 

eller utan rekonstruktion (Polit & Beck, 2009).   

   

Urval   

Urvalet är baserat på de 975 kvinnor som år 2013 tillfrågades om deltagande i en enkätstudie. 

Dessa kvinnor identifierades via registerdata från Regionalt Cancercentrum Uppsala Örebro 

(RCC). Inklusionskriterier för enkätstudien var kvinnor i åldern arton år och uppåt som inom 

en treårsperiod fått diagnosen bröstcancer och genomgått en mastektomi med eller utan 

rekonstruktion, i Falun, Gävle eller Uppsala. Av de tillfrågade svarade 482 (54 %) ja till 

deltagande och 169 (19 %) nekade att delta i enkätstudien.   

   

Urvalet för denna deskriptiva studie var  sexton kvinnor som tidigare valt att delta i utförd 

enkätundersökning. Urvalet var strategiskt där kvinnor som genomgått rekonstruktion valdes 

ut. Undersökningsgruppen bestod av åtta kvinnor i åldrarna 54-78 år. Dessa kvinnor hade fått 

sin diagnos för 2 till 5 år sedan. Bortfallet var de åtta kvinnor nekade att delta pga. sjukdom 

eller personliga skäl samt de som exkluderades då kontaktinformation som telefonnummer 

inte hittades. Inklusionskriterier var att kvinnorna ska ha genomgått en rekonstruktion efter 

utförd mastektomi. Studien fick en ny riktning då det visade sig att två av dessa åtta kvinnor 
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inte genomgått en bröstrekonstruktion. På grund av tidsbrist var det inte möjligt att exkludera 

dessa två informanter och ej heller att kontakta nya. Därför undersöktes både patienter som 

genomgått en rekonstruktion efter mastektomi samt de som inte gjort det.    

   

Datainsamlingsmetod   

Datainsamlingsmetoden som tillämpades var individuella, semistrukturerade intervjuer. En 

intervjuguide, tidigare skapad av de ansvariga för det större forskningsprojektet, användes 

under intervjuerna. Denna bestod av nio öppna frågor som samlade in sociodemografisk data; 

ålder, utbildningsnivå, civilstånd, tid sedan diagnos samt när operation genomfördes. Frågor 

avseende hälsorelaterad livskvalitet, psykosocial situation, psykosocialt stöd samt 

kroppsuppfattning och självbild fanns även med bland intervjufrågorna. För att få en 

fördjupad förståelse av patientens syn på omvårdnad och stöd kring sjukdomsförloppet samt 

en tydligare bild av den enskilda patientens behov, lades ytterligare två frågor till den 

ursprungliga intervjuguiden, av författarna till detta examensarbete (Se bilaga 1).   

   

Tillvägagångssätt   

I januari 2015 skickades informationsbrev ut till 10 kvinnor med förfrågan om deltagande i 

studie och förslag på klockslag då vederbörande skulle kontaktas. Författarna till detta projekt 

ringde upp patienterna cirka två veckor efter utskickat brev. De kontaktade fick skriftlig och 

muntlig information om projektets syfte och metod (se bilaga 2).    

   

Då projektet inte uppnådde önskat antal deltagare, skickades ytterligare sex brev ut. Dessa 

kontaktades efter ungefär en vecka och tillfrågades om deltagande i studien. Kvinnorna som 

valde att delta i studien fick själva välja bestämma var de ville bli intervjuade och vilket 

datum och klockslag som passade dem bäst under vecka nio och tio, år 2015. Projektets 

deltagare kommer ifrån städerna Borlänge, Bålsta, Falun, Gävle samt Uppsala området.  Detta 

med förhoppning om att ge en överblick av patienters upplevelser av sjukvård i denna region.  

   

Vid intervjutillfället informerades respondenten om projektet och fick skriva under en 

samtyckesblankett där denne fick information om att intervjun skulle spelas in och behandlas 

konfidentiellt samt att det alltid finns möjlighet att avbryta intervjun utan närmare förklaring.  

(Se bilaga 3)    
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Intervjuerna spelades in med hjälp av två smartphones och var mellan 11 - 40 min långa. 

Författarna lyssnade tillsammans genom det inspelade materialet och transkriberade sedan 

detta ordagrant. Materialet arkiverades vid studiens slut.  

   

Forskningsetiska överväganden   

De etiska överväganden för detta examensarbete styrdes av Lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor (SFS, 2003). För att uppfylla lagen och undvika att kränka 

deltagarnas integritet, skickades ett informativt brev ut som förklarade projektets syfte, att 

deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst samt att informationen skulle 

behandlas konfidentiellt. Den insamlade datan samt respondenternas personuppgifter 

hanterades enligt personuppgiftslagen (PUL 1998:204) och de intervjuade tilldelades en kod 

efter varje intervju. Endast författarna samt ansvariga för det större projektet är de som har 

tillgång till de intervjuades verkliga identitet. Det större projekt som examensarbetet utgår från 

är godkänt av Etiska kommittén för Uppsala Universitet nummer diarienummer 2012/398.   

   

Intervjuguiden består av frågor som kan upplevas känsliga då de berör personliga upplevelser 

och erfarenheter. Därav kan etiska problem uppstå. Det föreligger en risk att de deltagande 

känner sig kränkta om dess integritet överskrids. Författarna till detta examensarbete är väl 

medvetna om dessa etiska övertramp och har därav att bemött respondenterna så varsamt som 

möjligt. De intervjuade kvinnorna har själva fått bestämma tid och rum som de känner sig 

mest bekväma att bli intervjuade i, allt för att göra intervjun så trygg och skonsam som 

möjligt. Samtyckesblanketten som skrivits under innan varje intervju har även varit en del i att 

informera om de deltagandes rättigheter.   

   

Bearbetning och analys   

Den insamlade datan transkriberades och analyserades med hjälp av Graneheim och 

Lundmans kvalitativa innehållsanalys med induktiv ansats (2004). Båda författarna läste 

genom det transkriberade materialet och plockade därefter ut information som ansågs ha 

relevans för studiens syfte. Varje intervju behandlades som en enskild analysenhet där 

materialet sorterades in i meningsbärande enheter och kondenserade enheter som etikerades 

med koder. Koderna formades i sin tur till fyra kategorier och åtta underkategorier (Se 

exempel i tabell 1). Under resultat presenteras kategorierna som rubriker och sammanfattande 

innehåll redogörs i löpande text. Dataanalysen skickades till examensarbetets handledare som 

gick genom och jämförde det analyserade materialet med det transkriberade.    
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Tabell 1. Exempel på dataanalys.    

Meningsbärande 

enhet   

Kondenserad 

enhet   

Kod   Underkategori   Kategori   

Jag tror att folk 

tittar på mig- 

och det gör de 

kanske inte, 

men det är bara 

en känsla som 

jag har och det 

stör mig   

Känslan av 

att folk tittar 

på mig stör 

mig   

Känner att folk 

tittar på mig   

Förändrad 

kropp   

Kroppsuppfattning   

Nej det är väl, 

att man är 

deppad då. Då 

ska man gå ner 

till 

vårdcentralen 

och sitta där. 

Dem kan väl 

inte göra 

någonting.   

Man är 

deppad. Då 

ska man gå 

till 

vårdcentral. 

Dem kan 

inte göra 

någonting   

Vårdcentralen 

kan inte göra 

något åt 

depression.   

Känslor   Psykiskt 

välmående   

Jag tror det har 

att göra med 

den här 

medicinen jag 

tar, jag är trött 

och har lite 

svårt att ta mig 

för, vad ska jag 

säga, initialt, att 

ta mig för saker 

och jag skulle 

vilja vara mer 

fysiskt aktiv, 

träna mer och 

så   

Medicinen 

jag tar gör 

mig trött och 

jag har svårt 

att ta mig för 

saker. Jag 

skulle vilja 

vara mer 

fysiskt 

aktiv.   

Trött och svårt 

att ta initiativ   

   Förändrad 

livskvalitet   

Nej dem, det 

tycker jag är 

positivt.(...)Nej 

men dem, dem 

var alltid så 

trevliga och 

aldrig omöjliga 

liksom. Jag fick 

deras 

telefonnummer, 

och om det är 

någonting bara 

ring.   

Det tycker 

jag är 

positivt. 

Alltid 

trevliga och 

aldrig 

omöjliga. 

Fick deras 

nummer, 

om det är 

något bara 

ring.   

Upplevelser av 

sjuksköterskor   

Bemötande   Upplevelser av 

omvårdnad   
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RESULTAT   

   

Utifrån upplevelser av livskvalitet och psykosocial situation samt behov av stöd och 

omvårdnad, formades fyra kategorier och åtta underkategorier (Se tabell 2). Kategorierna var 

följande; Kroppsuppfattning, psykiskt välmående, välbefinnande, upplevelser av omvårdnad.   

   

Tabell 2. Kategorier och underkategorier som beskriver kvinnors hälsorelaterade 

livskvalitet, psykosociala situation samt behov av stöd och omvårdnad efter mastektomi med 

eller utan rekonstruktion.   

   

   

    
Kroppsuppfattning   Förändrad kropp   

Finner sig i situationen  

Psykosocial hälsa   Behov av stöd och omvårdnad   

Nedstämdhet och oro  

 Förändrad 

livskvalitet  

   

Upplevelser av 

omvårdnad   

Bemötande   

Besked    

Information  

  

Kroppsuppfattning   

   

Av kvinnorna som intervjuades var majoriteten missnöjda med sitt kroppsliga utseende efter 

genomförd mastektomi, med eller utan bröstrekonstruktion. Kvinnorna syn på den egna 

kroppen hade förändrats. Hur detta upplevdes var individuellt och därav trädde två 

subkategorier fram från kategorien.    

   

Förändrad kropp   

Av de kvinnor som valt att genomgå en bröstrekonstruktion var det många som var missnöjda 

med deras bröst utseende. Det var bland annat att brösten inte hade samma storlek, avsaknad 

av bröstvårtor eller olika lägen på brösten. Många upplevde det jobbigt att visa sig avklädda, 

vistas på bad, omklädningsrum och andra officiella platser.   

   

“Då skyndar jag mig ut, och så river jag åt mig min myströja och sen springer jag hem och 

duschar(...)För jag har jättefula bröst helt enkelt. Jag visar mig inte för någon. “(Intervju 6)   
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“Så det jag lider av egentligen det är ju bara att det är olika storlekar på brösten, som jag 

tänker på.” (Intervju 1)   

   

Finner sig i situationen 

Kvinnorna som inte levde i ett partnerskap eller var äldre än 70 visade sig i denna studie vara 

mindre brydda av förändringen av utseende. Dessa två kvinnor var även de två som inte 

genomfört en rekonstruktion. De reflekterade själva över bröstrekonstruktion och påstod som 

i citat nedan att åldern nog har en viktig roll i beslutsfattandet.    

   

“Det gör man ju inte så mycket när man är i den här åldern tycker jag, om man hade varit 

ung så. Ja, vad ska jag göra. Det är ju bara att gilla läget. “ (Intervju 4)   

   

Psykiskt välmående   

De kvinnor som intervjuades beskrev att deras psykiska välmående har påverkats av 

cancerbeskedet och sjukdomsperioden. Därav anses psykiskt välmående vara en överordnad 

kategori. Samtliga kvinnor upplevde att deras försämring i psykisk hälsa i sin tur ledde till ett 

ökat behov av stöd under vårdtiden. Detta behov blev inte uppfyllt av vården, enligt 

kvinnorna. För att förtydliga de deltagandes upplevelser av detta, valdes två underkategorier 

ut.    

   

Behov av stöd och omvårdnad   

Samtliga av de åtta informanterna uppgav att de inte tillfrågats hur de upplevde sin psykiska 

hälsa, från sjukvårdens sida. Frågor om fysiskt välbefinnande samt om eventuella 

läkemedelsbiverkningar ställdes regelbundet men att undersöka patienternas själsliga hälsa 

eller ohälsa uppfattades inte vara prioriterat.    

   

“Nej jag tycker inte att det är nån som har frågat men det kanske för att man utger sig för att 

vara stark också. “ (Intervju 5)   

   

Stöd och samvaro av anhöriga uppgavs som mycket betydelsefullt för det 

psykiska välmåendet, hos majoriteten av de intervjuade. Vänner, partners och familj var 

utmärkande grupper av meningsfulla kontakter. Många av kvinnorna beskrev en stor 

tacksamhet till sina närstående och såg sjukdomsprocessen som en resa de inte förmått 

genomgå på egen hand.    
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“För jag har haft bra vänner som brytt sig när det pågick det där. Jag har känt att jag haft 

stöd.” (intervju 2)   

   

Önskan om ett större utbud av stöd och samtal inom sjukvården framkom under intervjuerna. 

Många upplevde att de varit tvungna att förlita sig på stödet från anhöriga. För de kvinnorna 

med ett mindre socialt nätverk upplevdes möjligheterna för stöd återhållsamt.    

   

“Att man har nån att prata med, det tror jag är allra, allra viktigast, nån som förstår och som 

ja, kan veta lite hur det är, det kanske kan vara en tidigare patient eller nån som arbetar med 

det här, sjuksköterska eller nåt” (Intervju 1)   

   

Nedstämdhet och oro   

Många av kvinnorna upplevde nedstämdhet. En del uppgav att de tänkte mer på döden än 

innan diagnos och vissa beskrev en påtaglig oro inför exempelvis ett recidiv av cancern. Att 

bli påmind om cancersjukdomar via t.ex. media upplevdes påfrestande för en del av de 

intervjuade då detta väckte känslor av nedstämdhet. Efter diagnos uppkom depression hos ett 

par av respondenterna som även fick medicinera för detta.    

   

“Eh, jag har ingen lust att leva ibland..Tappat livslusten.” (Intervju 8)   

   

Förändrad livskvalitet    

   

Det upplevda välbefinnandet hade påverkats på olika sätt hos de intervjuade. 

Samtliga kvinnor uppgav att deras livskvalitet förändrades under sjukdomsperioden. 

Postoperativa komplikationer drabbade sex av de åtta intervjuade kvinnorna. Infektioner och 

lymfödem var de huvudsakliga komplikationerna, vilka i sin tur resulterade i antibiotikakurer 

och behandling med bland annat kompressionsstrumpor.    

   

“Ont och hade infektioner och åt antibiotika i omgångar och ja mådde allmänt dåligt liksom. 

Inte kanske av själva operationen men det var ju det att jag hade så ont och att det blev 

infektioner hela tiden. Det tror jag att jag tyckte var jobbigast” (Intervju 6)   
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Studiens resultat visade på att det var viktigt att få möjlighet att genomgå en 

rekonstruktion inom en kort tidsperiod efter utförd mastektomi. Detta gav upphov till en 

mindre påtaglig förlust av bröstet och därmed minskad 

sjukdomskänsla. Livskvaliteten stärktes genom detta och acceptansen för operationen ökade.    

   

"Det gick lättare att acceptera operationen när jag visste att jag skulle få i alla fall ett 

någorlunda bröst efteråt så att det inte skulle bli helt platt.." (Intervju 1)   

   

 Tre av de intervjuade visste sedan tidigare att rekonstruktion kunde ske i samband 

med mastektomin. Samtliga av de tre kvinnorna bad därför om detta. De kvinnor som inte 

hade denna kunskap blev inte erbjudna detta alternativ och fick därmed inte någon 

rekonstruktion med mastektomin.   

   

"Och där hade jag läst att man kunde göra så här alltså. Att man under samma seans då så 

att säga kunde lägga in implantat. Men den här läkaren som skulle göra det på mig, han var 

ju lite tveksam. För att han hade aldrig varit med om det, men han läste på och han läste på. 

Så tillslut fick jag ju en tid då." (Intervju 6).   

    

De kvinnor som genomgått en bröstrekonstruktion uppgav att de var mer eller 

mindre otillfredsställda med resultatet av denna. Somliga upplevde att rekonstruktion inte blev 

efter kvinnans önskemål på grund av att vårdgivaren inte lyssnat. Flera av kvinnorna 

genomgick ytterligare operationer för att justera resultatet av bröstens utseende. Missnöjet 

bestod bland annat av att en del inte fick bröstvårtor vid det första ingreppet, andra 

var missnöjda med symmetri eller bröststorlek. Trots ytterligare justering var de flesta kvinnor 

inte nöjda med resultatet men orkade ej genomgå fler operationer. Detta bidrog till en 

försämrad livskvalitet.    

   

“Och så bestämdes det att det skulle justeras, men den som gjorde justeringen gjorde det inte 

som jag hade bett om och det jag hade pekat på, utan andra saker med bröstet” (Intervju 3)   

   

Majoriteten led fortfarande av men trots lång tid sedan sjukdom. Framförallt hade den fysiska 

funktionen påverkats i form av nedsatt styrka och kraft, reducerad ork och ökad trötthet. En 

del av de responderade upplevde att de fysiska förändringarna lett till en ändrad personlighet.   
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 “Ja, att man inte orkar på samma sätt. Det är ju klart att det har tagit krafterna från en. 

Absolut, jag är inte samma människa, nej.” (Intervju 2)    

   

Två av åtta kvinnor uppgav att det fått en mer berikad och aktiv livsstil efter 

sjukdomsperioden. Dessa upplever att de nu bejakar sina intressen mer. Detta för att 

sjukdomsfallet gett en ny uppskattning av livet samt vilja att ta hand om sin kropp och själ.    

   

“Jag tycker inte att min livskvalitet har förändrats nåt, jag, jag tycker jag kanske har fått mer 

berikat liv efter det här, ehm i och med att man liksom har eh, man uppskattar ju livet på ett 

annat sätt.”(Intervju 5)    

   

Upplevelser av omvårdnad   

I ett sjukdomsskede såsom bröstcancer, spenderas en stor del av tiden på sjukhus med olika 

behandlingar och undersökningar. Som patient är man i detta tillstånd i underläge som individ 

och vårdtagare. För att främja välmående är det viktigt med god omvårdnad och 

kommunikation mellan vårdgivare och vårdtagare. De subkategorier som valts ut att beskriva 

kvinnornas upplevelser av vården är bemötande, information samt besked då dessa var de 

mest framkommande under intervjuerna.    

   

Bemötande   

Samtliga informanter beskrev ett positivt bemötande av personalen på onkologavdelningen. 

Trevlighet, saklighet och ett bemötande genomsyrat av kunskap och erfarenhet uppgavs som 

positivt. Flexibilitet och ett tillmötesgående bemötande från sjuksköterskans sida, samt att 

som patient ha möjlighet att få svar på frågor via telefon var även något som upplevdes som 

en trygghet.    

   

“Onkologen överhuvudtaget har väldigt trevlig personal, väldigt bra    

bemötande” (Intervju 3)   

   

“Nej dem, det tycker jag är positivt.(...) Nej men dem, dem var alltid så trevliga och aldrig 

omöjliga liksom. Jag fick deras telefonnummer, och om det är någonting bara ring." (Intervju 

8)   
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De kvinnor som genomgick strålbehandling har vittnat om ett opersonligt bemötande och ett 

stressigt klimat som upplevdes som ett rullband för vissa. Bemötandet varierade mellan olika 

vårdgivare och avdelningar i andra fall.    

   

“Det var värre på strålbehandlingen (...) För då var man bara ett nummer, då fick man lägga 

sig på stålsängen. Och det var gjort efter 10 min(...)Ja där var det löpande band. Det var 

läskigt egentligen. Där tyckte jag det var värre(...) Ja, man försökte väl prata lite men dem 

hade ju inte tid va.” (Intervju 2)   

   

“Så är det inte här på sjukhuset (...) Stressigt kaxigt nästan lite så här, ja nu är tiden ut. 

Mycket så.” (Intervju 6)   

   

Information   

En del av de intervjuade hade blivit erbjudna att delta i olika kurser för aktuell patientgrupp. 

Kurser om hantering av cancersjukdomen, skötsel av lymfödem och andra samtalsgrupper 

hade varit positivt för de kvinnor som erfarit detta. Dels då de kom i kontakt med personer i 

liknande situation som sig själva och fick stöd i det.  Kurserna gav även kunskap och bidrog 

till en ökad förståelse för sitt sjukdomstillstånd samt förmåga att främja den egna hälsan.   

   

“Däremot erbjöd dem ju kurser och så där.(...) För alla är ju olika så då fick man ju utbyta 

lite tankar och det var jättebra det.” (Intervju 2)   

   

Besked   

Beskedet om bröstcancerdiagnosen tillgavs på olika sätt för de olika kvinnorna. Hälften av de 

intervjuade tillhandahölls beskedet via telefon. Detta upplevdes negativt och en önskan om att 

bli kallad till ett personligt möte, gärna i sällskap av en anhörig framkom av informanterna.    

   

“Jag tycker att man ska kunna prata om det man mot man. Inte via telefon och sen helt 

plötsligt bli inkallad till en operation” (Intervju 5)   
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DISKUSSION   

Fyra kategorier av hälsorelaterad livskvalitet och psykosocial situation bland kvinnorna 

identifierades; Kroppsuppfattning, psykiskt välmående, förändrad livskvalitet samt 

upplevelser av omvårdnad. Samtliga intervjuade kvinnor upplevde att kroppen förändrats efter 

genomförd mastektomi. Känslor av osäkerhet och obehag var vanligt förekommande. Bland 

de som genomgått rekonstruktion var samtliga missnöjda med resultatet av olika anledningar.  

 

Livskvaliteten var påverkad på individuella plan i form av minskad ork, nedsatt kraft och 

förändrad personlighet. Två av de åtta kvinnorna upplevde en mer aktiv och berikad livsstil.  

 

Den psykosociala hälsan upplevdes ha påverkats negativt under sjukdomsperioden och det 

huvudsakliga stödet kom från kvinnornas närstående. Önskan om ett utökat erbjudande av 

stöd och samtal från sjukvården framkom från en del kvinnor. Ett gott bemötande samt 

möjlighet till utbildning inom sjukdomstillstånd gav positiva upplevelser av vården. De 

negativa upplevelserna kretsade ofta kring tidsbrist, stress, sjukdomsbesked samt opersonliga 

möten.    

  

Resultatdiskussion   

Kroppsuppfattning   

Enligt Howard-McNatt (2013) kan en rekonstruktion av bröstet kort efter mastektomi främja 

livskvaliteten genom att stärka kroppsuppfattning och självbild. Denna studie visade att 

rekonstruktion i samband med mastektomi var efterfrågat. De två som upplevt en ökad 

livskvalitet efter sjukdomsperioden, hade båda fått rekonstruktion under samma operation 

som mastektomin. Detta skulle kunna tyda på ett samband 

mellantidig genomförd rekonstruktion och främjad livskvalitet. Dock var samtliga kvinnor i 

denna studie missnöjda med rekonstruktionsresultaten, främst på grund 

av utseende. Författarna till denna studie vill därför argumentera för att kvaliteten av 

rekonstruktionen kan vara lika viktig som tiden till genomförandet.    

  

Upplevelserna efter genomförd mastektomi är individuella. Som vårdgivare är det därför av 

stor vikt att vara uppmärksam till den unika patientens behov och huruvida dess livskvalitet 

kan påverkas av ingreppet (Fallbjörk et al.., 2012). Peplau menar i sin omvårdnadsteori att det 

som sjuksköterska är viktigt att etablera en välfungerande relation med patienten för att kunna 
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observera förändringar i patientens fysiska och psykiska hälsa (Simpson, 1991).  För att få en 

större förståelse för patientens unika situation kan Peplaus omvårdnadsteori tillämpas.  

   

  

Psykiskt välmående   

Enligt Akechi och medarbetare (2014) är psykosocialt stöd det största behovet under det första 

året av sjukdom. Detta på grund av att olika aspekter under sjukdomsperioden upplevs som 

traumatiska och kräver bearbetning. Detta visas även i resultatet av denna studie då samtliga 

av de intervjuade kvinnorna angav ett sänkt psykiskt välmående under första tiden efter 

cancerbesked. De intervjuade uppgav att de inte blivit tillfrågade om den psykiska hälsan. 

Därför anser studieförfattarna att det bör införas en rutin på 

vårdavdelningar i form av screening för att upptäcka psykisk ohälsa hos patienterna. Detta för 

att öka chanserna att fånga upp psykisk ohälsa och därmed kunna erbjuda rätt typ av vård och 

stöd som täcker patientens behov. Utökat stöd och samtal till samtliga patienter bör erbjudas 

för att bidra till bästa möjliga vård.  

 

Denna studie visar att de kvinnor som har ett mindre socialt nätverk upplever möjlighet till 

stöd som sparsam, vilket speglar den psykiska hälsan. Grupper som visar ökad 

känslighet för psykisk ohälsa bör därför tas i beaktning av vården, detta resonemang stärks 

av tidigare forskning (Magniello et al., 2009).   

 

Förändrad kroppssyn är enligt Keynon och medarbetare (2014) något som kan påverka den 

psykosociala hälsan negativt. Detta kan ses i denna intervjustudie då samtliga kvinnor upplevt 

en förändrad syn på den egna kroppen samt försämring i psykosocial hälsa.    

   

Förändrad livskvalitet   

Resultatet av denna studie visade att samtliga kvinnor upplevt en försämring i livskvalitet 

under behandling av sjukdom. Fem av åtta kvinnor drabbades av infektioner eller lymfödem 

efter operationen. Kvinnor som drabbas av lymfödem postoperativt skattar livskvaliteten 

lägst (Pojack et al., 2009).  

 

Författarna till detta examensarbete anser efter projektets intervjuer att sjukvården bör lägga 

mer vikt vid att arbeta infektions-preventivt med denna patientgrupp. Att öka kunskapen om 

lymfödem och andra vanliga komplikationer efter mastektomi samt stärka 
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egenvårdskapaciteten hos patienterna kan bidra till minskat besvär och lidande för 

patienten. Enligt Peplau (Simpsson, 1991) ska detta även bidra till en ökad ansvarskänsla 

för den egna hälsan och delaktighet hos patienten. För att uppnå detta krävs en väletablerad 

relation till sjuksköterskan.   

  

Den upplevda livskvaliteten kan påverkas på olika sätt hos kvinnor som genomgått 

behandling mot bröstcancer. Fysiska, sociala och psykiska förändringar kan ses (Cho et al., 

2014).  Fysiskt nedsatt prestationsförmåga i form av trötthet, orkeslöshet och minskad styrka 

var gemensamma nämnare för de intervjuade. Somliga upplevde att denna nedsättning bestod 

trots många år utan cancerdiagnos. En del upplevde att denna förändring i fysisk funktion 

ledde till en personlighetsförändring, exempelvis då motivation till att vara social 

försämrades. Som vårdgivare är det, som tidigare nämnts, viktigt att vara observant till den 

enskilda patientens fysiska och psykiska välbefinnande, menar Fallbjörk och medarbetare 

(2012).     

   

   

Upplevelser av vården   

Författarna till detta arbete saknar studier på hur ett cancerbesked ges på bästa sätt. Därför 

efterfrågas ytterligare studier på detta. Dock menar Peplau (Simpsson, 1991) att relationen 

mellan vårdgivare och vårdtagare bör vara välutvecklad. Detta för att kunna identifiera 

individuella behov hos patienten samt öka dess delaktighet i sin vård. Öppen kommunikation 

och avläsning är grunden för att skapa denna relation.     

 

Studieförfattarna anser att reaktionen på mottagandet av ett cancerbesked är individuellt. 

Risken finns att den berörda inte har den kapacitet eller den mentala styrka som krävs för att 

hantera ett besked av denna sort. Det uppmuntras vanligtvis att en anhörig skall närvara vid 

svåra besked. När telefon eller brev används för att kommunicera ett cancerbesked ges inte 

samma möjlighet till stöd som vid ett personligt möte. Vårdgivaren kan dessutom inte avläsa 

vilken typ av behov och stöd individen kräver, något som även talar mot examensarbetets 

teoretiska referensram.    

   

Av de intervjuade kvinnorna hade hälften drabbats av postoperativa komplikationer. Två av 

dessa fick möjlighet att delta i patientgrupper där undervisning gavs om exempelvis 

lymfödem och skötsel av dessa. Något som kan gynna patienter som genomgått 
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cancerbehandling är etablerade supportgrupper där möjlighet ges till kontakt med andra 

patienter. Utväxling av upplevelser och reflektioner kan stärka patientens självförespråkande 

vilket utvecklar patientens förmåga att tala för sin egen sak och stå upp för sig själv 

(Hagan & Donovar, 2013).    

  

Ökad kunskap om besvären samt nya verktyg att hantera dessa, upplevdes som positivt. 

Möjligheter att utbyta erfarenheter och tankar med andra patienter upplevdes trösterikt och 

utvecklande. Detta är något som Peplau förespråkar då patientdelaktigheten gynnas samt att 

ansvarskänslan för den egna hälsan ökar, vilket i sig leder till personlig utveckling (Simpsson, 

1991).     

  

Andra kvinnor i studien uppgav önskemål om utbyte med andra patienter samt möjligheter till 

ökad kunskap om sin sjukdomssituation. Implementering av kurser och patientgrupp borde 

därför vara något att eftersträva. Detta resultat stärks av tidigare nämnd 

studie (Hagan & Donovar, 2013).    

  

Miljön på avdelningar för strålbehandling har upplevts negativ. För att 

minska dessa negativa upplevelser, föreslås reformer av olika slag. Ökad 

personaltäthet kan minska stressupplevelser samt kan ge möjlighet till mer tid för varje enskild 

patient. Detta för att patienten ska uppleva ett mer personligt bemötande, som visats positivt 

enligt Zhou och medarbetare (2014). Planerad tid för varje patientbesök bör förlängas, detta för 

att patienten skall uppleva mindre stress och minskad känsla av vara en del av ett rullande 

band, som beskrivet i resultatet.    

 

Bemötandet från sjuksköterskor på onkologiavdelningar uppgavs av de intervjuade som 

övergripande positivt. Engagemang, tillmötesgående samt positiv energi var faktorer som 

mynnade ut i dessa positiva upplevelser. Enligt tidigare forskning är onkologisjuksköterskor 

bäst kvalificerade i arbetet med att ge stöd och belysa problem kring livskvalitet hos 

bröstcancerpatienter (Magniello et al., 2011).    

   

Under intervjuerna framkom det att majoriteten av negativt upplevda mötena var möten med 

läkare. Det som kvinnorna upplevt som negativt var oförståelse, en känsla av att vårdgivaren 

inte lyssnar samt opedagogisk information och nonchalans. Författarna till detta 

examensarbete anser att omvårdnadsteori är ett viktigt ämne att studera som blivande 
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vårdgivare. Dels för att få kunskap om olika sett att tänka kring vården, men också för att 

reflektera över sitt eget handlande och efterföljande konsekvenser av dessa. En teori från 

studieförfattarna, är att skälet till varför medparten av kvinnorna i denna intervjustudie var 

missnöjda med yrkesgruppen läkare är för att denna yrkesgrupp inte läst omvårdnadsteori 

under utbildningen. Att detta skulle kunna vara en anledning till att dessa kvinnor inte upplevt 

ett holistiskt bemötande. Det kan även bero på individen samt att yrkesgrupperna inom vården 

har olika ansvarsområden och möjligheter till kontakt med patienten. Då det i Zhou et al. 

(2014), studie visar att det finns ett samband mellan välinformerade patienter och en högre 

livskvalitet samt socialt och psykiskt välmående, är det viktigt att lägga fokus på god 

information. Detta är något som författarna till detta arbete, med vårdteoretikern Peplau i 

åtanke tros göras bäst med gott bemötande och god relation till patienten. Detta främjar tilliten 

mellan vårdgivare och vårdtagare. (Simpsson, 1991). Kenyon et al. (2014) beskriver även att 

vårdpersonal, framförallt läkare behöver en utökad utbildning i bemötande. Detta för att ett 

positivt bemötande kan leda till en högre livskvalitet och främja välmåendet.   

   

Metoddiskussion   

Denna studie är en del i ett större projekt vars syfte från början var att studera kvinnor från 

olika kulturella bakgrunder och eventuella skillnader i upplevd livskvalitet och psykosocial 

situation efter mastektomi. Efter genomförd enkätundersökning hittades inte en tillräckligt 

stor bredd av data för att behålla syftet. Därav valde studieförfattarna att fokusera på 

livskvalitet och psykosocial situation hos kvinnor som genomgått 

en mastektomi med rekonstruktion samt dess behov av stöd och omvårdnad. Det sistnämnda 

för att fördjupa fokuset inom omvårdnad, vilket utgör en stor del i författarnas kommande 

profession.  

 

Då studieförfattarna ingick i ett större forskningsprojekt var det viktigt att inte frångå 

projektets inriktning i någon större utsträckning. Detta resulterade i att studieförfattarna var 

tvungna att bortse från egna önskemål om huruvida studien skulle riktas, vilket kan ha 

påverkat studiens resultat. Dock medförde ett samarbete med det större projektet en ökad 

inblick i forskning och expertis.  

 

Sexton informationsbrev skickades ut till kvinnor som genomgått en mastektomi med 

rekonstruktion. Åtta av dessa valde att delta i studien. Semistrukturerade, individuella 

intervjuer genomfördes med dessa åtta för att uppnå syftet med studien. Under intervjuerna 
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framkom att två av dessa informanter inte genomfört en rekonstruktion. Detta ledde till en 

ändring av studiens syfte, att undersöka kvinnor som genomgått en mastektomi med eller utan 

rekonstruktion.    

  

Innan datainsamling påbörjades, skaffade sig författarna till detta arbete kunskap inom 

området, i form av tidigare forskning. Med hjälp av detta formades en bakgrund till ämnet. 

Grundläggande kunskap om bröstcancer samt utbildning i vårdteori fanns tillgänglig hos båda 

författarna. Viss förförståelse inom ämnet utgjordes av tidigare erfarenheter utifrån praktisk 

och teoretisk förvärvad kunskap. Trots att förkunskap inom ämnet är viktigt finns en risk att 

förförståelsen påverkar resultatet. Under datainsamling och bearbetning av dataanalys togs 

detta i beaktning av författarna, genom att dessa ansträngde sig för att vara så objektiva som 

möjligt. (Graneheim & Lundman, 2012).    

  

Författarna till denna studie analyserade och tolkade tillsammans den 

insamlade datans relevans för syftet. Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys 

(2012) användes under denna analysprocess. Begreppen tillförlitlighet, giltighet, överförbarhet 

och delaktighet används i denna process.  

  

 Med tillförlitlighet menas att författarna befäster sina ståndpunkter under hela 

forskningsproceduren (Graneheim & Lundman, 2012). Då författarna till detta examensarbete 

har minimal erfarenhet av kvalitativ datainsamling och analys, är detta något som kan påverka 

tillförlitligheten i negativ riktning. Intervjudeltagarna bestod av relativt få personer och 

intervjuerna pågick som längst 40 minuter. På grund av detta kan eventuell relevant 

information gått förlorad. Det som kan höja graden av tillförlitlighet är att båda författarna 

närvarade vid samtliga intervjuer samt att möjlighet att tillägga valfri information gavs till de 

intervjuade vid intervjutillfället samt vid senare tillfälle om fler tankar skulle uppkomma. För 

att stärka den större studiens tillförlitlighet har en redan utarbetad intervjuguide används vid 

datainsamling. Då detta examensarbete har ett utökat syfte har ytterligare frågeställningar 

lagts till i guiden.    

  

Enligt Graneheim och Lundman (2012) innebär giltighet att en studie synliggör det 

karaktäristiska inom området. Genom att använda Graneheim och Lundmans kvalitativa 

innehållsanalys, har data med relevans för syftet, valts ut. Denna har använts kontinuerligt 

under studiens gång. Det som kan sänka denna studies giltighet är att det totala antalet 
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informanter är på gränsen till lågt. Deltagarna som inte genomgått en rekonstruktion består 

dessutom endast av två personer. Dock anser författarna att de intervjuade som inte gjort en 

rekonstruktion delgav information som gav studien utökad bredd och nya 

infallsvinklar inom möjligheter att förbättra vården. Det ökad kunskapen om livskvalitet 

och psykosocial hälsa, något som stärkte syftet.   

  

Överförbarhet innebär att studiens resultat går att tillämpa på andra vårdsituationer och 

samhällsgrupper (Graneheim & Lundman, 2012). Detta begrepp anses av författarna vara högt 

då informanterna kommer ifrån olika områden och därav har upplevelser och erfarenheter från 

flera landsting avspeglats. Det som sänker överförbarheten är antalet informanter. Metoden 

för denna studie är kvalitativ, vilket gör att resultaten inte går att generalisera till andra 

fall. Däremot kan de vårdinterventioner som studien kommit fram till, hypotetiskt sätt 

överföras till andra situationer och därmed stärka relationen mellan vårdgivare och 

vårdtagare.    

  

Delaktighet innebär att studier alltid präglas av författarnas förförståelse trots att detta tas i 

beaktning under analys av data. Detta leder till att studiens resultat blir färgad av författarnas 

egna åsikter. Då analyseringen av datan utfördes av författarna till detta arbete kan detta ha 

påverkat delaktigheten negativt. Något som stärker delaktigheten är dock att det var två 

författare som genomförde analysen, vilket medförde två olika perspektiv på innehållet 

av datan.   

  

Trovärdigheten av denna studie anses vara relativt hög med tanke på förhållandevis goda 

resultat från ovanstående begrepp (Graneheim & Lundman, 2012). För att kunna ge en 

tydligare bild av livskvalitet och psykosocial situation hos kvinnor som 

genomgått mastektomi skulle ytterligare forskning inom detta område vara lämpligt. Behov av 

vård och bemötande bör studeras vidare för att uppnå en optimal vård.    

  

Under datainsamlingen ställdes intervjufrågor som berör personliga angelägenheter. 

Författarna var väl medvetna om att dessa kunde upplevas som känsliga och var aktsamma för 

att inte överträda informanternas integritet. För att undvika detta fick deltagarna välja lämplig 

plats för intervjutillfället och informerades både muntligt och skriftligt om att de när som helst 

fick lov att avbryta intervjun, utan närmre förklaring.   
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Kliniska implikationer   

Resultatet av denna studie kan kondenseras ner till olika utvecklingsmöjligheter inom vården. 

Dels att utveckla en rutin för screening av psykisk ohälsa, då detta var en svaghet som visades 

i samtliga fall. Sättet att ge ett cancerbesked samt relevant information är ett område som 

upplevs som svagt för de intervjuade kvinnorna i fråga. Inom vården bör en implementering 

av kurser och patientgrupper ske, något som efterfrågas och som skulle kunna stärka och 

utveckla individen i tillfrisknandeprocessen och i person. Då varje person utgör en del i 

samhället, bör vården rikta in sig för att stärka individen och därmed dennes anhöriga, vilket i 

sin tur långsiktigt skulle stärka samhället. En god etablerad vård kan nationellt sett gynna 

samhället i stort, då god folkhälsan påverkar den ekonomiska välfärden positivt. Därför bör 

implementeringar i syfte att stärka vården och därmed individens hälsa eftersträvas.    

 

Vidare forskning kan vara lämpligt för att stärka evidensen till interventioner i vården. Dock 

har många studier bedrivits inom aktuellt ämne och implementering av dessa skulle därför 

vara möjligt att genomföra om resurser var tillgängliga.  

 

   

Slutsats   

Resultatet av denna studie mynnar ut i att livskvaliteten efter mastektomi med eller utan 

rekonstruktion påverkas på individuella plan. Minskad ork, förändrad personlighet och nedsatt 

styrka är exempel på negativa konsekvenser. En del kvinnor har upplevt en positiv förändring 

i form av förändrad livsåskådning och därav ökad aktivitet. Den psykosociala hälsan har 

påverkats negativt av sjukdomen för samtliga kvinnor inom olika tidsramar, där det 

huvudsakliga stödet kommit från de närstående. Efterfrågan av stöd och samtal är stor. 

Möjlighet till utbildande kurser om sjukdom samt möte med patienter i samma situation 

efterfrågas av flera. Individanpassad vård där god kommunikation och ett gott bemötande 

utgör grunden bör implementeras vid vårdtillfällen som strålbehandling samt cancerbesked.     
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