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Abstrakt 

Bröstcancer är idag en av de vanligaste cancerformerna för kvinnor. En 

behandlingsmetod för att avlägsna brösttumörer är mastektomi där bröstvävnad 

opereras bort vilket medför att kvinnan förlorar ett eller båda brösten. Syftet med 

denna studie var att beskriva kvinnors upplevelse av att ha förlorat ett eller båda 

brösten till följd av bröstcancer. Tio vetenskapliga artiklar analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Detta resulterade i fyra kategorier: 

Att tvingas leva med en deformerad och ofullständig kropp, Att bli fråntagen sin 

sexualitet och känna sig oattraktiv, Att inte bli förstådd och sakna stöd från andra, 

Att acceptera situationen och vara tacksam för livet. Resultatet visade på att 

kvinnor kände sig stympade och deformerade och försökte därför dölja sin 

bröstförlust för att inte uppfattas som onormal. De beskrev att de inte kände sig 

kvinnliga längre och de oroade sig om deras parter fortfarande kunde se dem som 

attraktiva utan bröst. De kände en oförståelse från andra och bristen på stöd gjorde 

att de behövde kämpa för att kunna hantera situationen. När de lärt sig acceptera 

sin nya situation och sin förändrade kropp mådde de bättre och kunde känna en 

tacksamhet för livet. Brist på information och stöd var ett återkommande problem 

i alla kategorierna. Vår slutsats är att sjuksköterskan bör arbeta på ett informativt 

och stödjande sätt då det ökar förståelsen och förutsättningarna för att främja 

kvinnors välbefinnande. Denna litteraturstudie hjälper sjuksköterskor att få en 

djupare förståelse för kvinnors upplevelser av att förlora ett eller båda brösten. 

 

Nyckelord: Litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys, upplevelse, mastektomi, 

bröstförlust. 
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Bröstcancer är den vanligaste cancerformerna för kvinnor i världen. Sjukdomen är vanligare i 

västvärlden men majoriteten av dödsfallen inträffar trots detta i utvecklingsländerna på grund 

av att cancerdiagnosen ställs i ett sent stadium (WHO, 2010). I Sverige är genomsnittsåldern 

för att insjukna ca 60 år och är en av de vanligaste dödsorsakerna hos kvinnor i medelåldern. 

Ju tidigare cancern kan upptäckas desto större är chansen att överleva och Socialstyrelsen 

(2009) har därför lagt fram en rekommendation om att mammografikontroller bör göras vart 

annat år på kvinnor över 40 år.  

 

Mastektomi är den mest utbredda och effektiva metoden för behandling av brösttumörer, som 

är större än fem cm eller stora i förhållande till bröstet. Detta innebär att bröstvävnad opereras 

bort vilket medför att kvinnan förlorar ett eller båda brösten. Ingreppet följs oftast av 

behandling med cytostatika eller strålning. En mastektomi medför ofta en nedsättning av 

kvinnans fysiska funktioner, men även en djup störning i hennes psykologiska och sociala 

funktioner. Därför är kvinnor som genomgått en mastektomi i extra behov av god omvårdnad 

och emotionellt stöd i den postoperativa vården (Ganz et al., 2004; Weaver, 2009).  

 

Att förlora en kroppsdel innebär en känsla av sorg och förlust. Personer som har förlorat en 

kroppsdel kan känna avund till de personer som de uppfattar som ”hela” (Flannery & Faria, 

1999; Fonair et al., 2006). När kroppen inte fungerar normalt tenderar människan att lägga 

mer fokus på sin kropp. Den förändrade kroppen skapar störning i livet genom att man inte 

kan delta i världen på det sätt man är van vid. Världen känns och ser annorlunda ut då 

kroppen inte längre fungerar och uttrycker samma som förut (Toombs, 1992). Enligt Flannery 

och Faria (1999) och Fonair et al., (2006) påverkar den förändrande kroppsuppfattningen både 

de psykiska, fysiska och sociala funktionerna. Kroppsuppfattningen är personlig och subjektiv 

och definieras som den mentala bilden av kroppen och dess funktion samt känslan av helhet, 

hälsa och sexualitet. En persons kroppsuppfattning ändras hela tiden och är ett resultat av 

andras reaktioner och hur man ser på sig själv. Enligt Toombs (1992) är det särskilt svårt att 

acceptera förändringar i sin kropp och i sina kroppsliga uttryck då de inte motsvarar ens 

kulturs kroppsideal.  

 

Flannery och Faria (1999) och Fonair et al., (2006) menar att hur en person uppfattar sin 

kroppsbild har med ålder och kön att göra och det har visat sig att tonåringar och kvinnor 

överlag har sämre kroppsuppfattning. Känslan av femininitet och attraktivitet ses som en 

viktig del i kvinnors självbild och det är därför viktigt att sjuksköterskan är medveten om hur 
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kroppsuppfattningen kan förändras för en person som förlorat en kroppsdel. Detta för att 

kunna ge stöd och vägledning för att patienten ska uppleva en tillfredställande självbild. 

 

Enligt Thomas (2004) ses brösten som en viktig kroppsdel för kvinnor och de är därför vanligt 

att kvinnor refererar till brösten när de pratar om kvinnlighet. Kvinnor har en speciell relation 

till sina bröst och det är en kroppsdel som följer dem genom livet. Brösten har stor betydelse i 

kvinnors utveckling när de går från att vara barn till att bli en kvinna, de är även en viktig del i 

deras känsla av att känna sig sexuell och sensuell. Dagens samhälle har skapat en bild över 

hur en kvinna ska se ut och där brösten ses som en stor del av femininiteten. Detta har lett till 

att kvinnor idag ser fina bröst som en viktig del i sin självbild och för sitt självförtroende.  

 

Kvinnor som drabbats av bröstcancer upplevde att cancerbeskedet gav dem känslor av ångest, 

sorg och oro för framtiden. Många kvinnor uppgav också att de blev väldigt chockade över 

beskedet och att de hade svårt att acceptera och förstå att det fått diagnosen bröstcancer 

(Ganz, 2000; Marshall & Kiemle, 2005; Wronska, Stepien & Kulik, 2003). I Arman, 

Rehnsfeldt, Carlsson, och Hamrins (2001) framkom det att de flesta kände ökad styrka efter 

att ha levt med bröstcancer medan en del av kvinnorna upplevde raka motsatsen, att 

sjukdomen bröt ner dem. Majoriteten uppgav att sjukdomen hade en dominerande roll i deras 

liv och fanns i deras tankar varje dag. Toombs (1992) betonar att människan inte bara har en 

kropp utan är sin kropp. Kroppen är ingenting man kan undkomma då man lever genom sin 

kropp och chansen är därför stor att när kroppen bryts ner så gör livet det också. I Ganz 

(2000) beskrev kvinnor att de upplevde att livet aldrig blev detsamma efter bröstcancern trots 

att de funnit en ny mening i livet.  

 

Den medicinska forskningen vad det gäller bröstcancer och dess behandlig gör hela tiden 

stora framsteg medan den subjektiva bilden över hur kvinnorna påverkas är däremot betydligt 

mindre utforskat (Ganz et.al., 1996). Kvinnor med bröstcancer beskrev att den psykiska 

hälsan var minst lika viktig som den fysiska i deras upplevelse av att känna livskvalitet och se 

positivt på framtiden (Arman et.al., 2001). Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska 

sjuksköterskan arbeta utifrån en helhetssyn och därför menar vi att det är anmärkningsvärt att 

det forskas lite på kvinnors upplevelse, då det emotionella välbefinnandet har stark inverkan 

på tillfrisknandet. Eftersom mastektomi är ett av de vanligaste behandlingsalternativen vid 

bröstcancer anser vi att detta är ett viktigt och betydelsefullt område att belysa. Då majoriteten 

av sjuksköterskor troligen kommer att möta dessa kvinnor i sitt arbete anser vi att det är 
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viktigt för sjuksköterskan att ha insikt i kvinnors upplevelser av att förlora ett eller båda 

brösten för att på så sätt kunna stödja och vårda utifrån bästa möjliga förutsättningar.  

 

Syftet med denna litteraturstudie var därför att beskriva kvinnors upplevelse av att ha förlorat 

ett eller båda brösten till följd av bröstcancer.  

 

Metod  

Metoden som användes var kvalitativ innehållsanalys då det är en passande analysmetod för 

studier med inifrånperspektiv. 

Litteratursökning 

Denna studie har utförts som en litteraturstudie för att systematiskt samla in relevant 

forskning. Sökning utfördes i databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO. De sökord, 

relevanta utifrån studiens syfte, som användes i litteratursökningen var breast neoplasms, 

mastectomy, body image, quality of life, experience, narrative, self concept och breastloss. 

Sökorden har använts var för sig och i olika kombinationer med de booleska sökmotorerna 

AND, OR och NOT vilket rekommenderas av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s.65) 

för att täcka in så mycket relevant litteratur som möjligt. Även manuell sökning utfördes 

genom sökning i hittade artiklars referenslistor. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Enligt Willman et al., (2006, s.70) ska tydliga sökkriterier klargöras innan sökningen tar vid 

eftersom sökningens validitet annars kan påverkas negativt. Inklusionskriterierna var kvinnor, 

engelskspråkiga artiklar samt kvalitativa artiklar. Exklusionskriterierna var översiktsartiklar, 

artiklar med låg kvalitet samt artiklar som var publicerade tidigare än år 1995.  

 

 

Tabell 1. Översikt av systematiskt litteratursökning 

Sökningens syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser av att förlora ett eller båda brösten till 

följd av bröstcancer. 

 

Pubmed 20100120 Limits: female, humans, english, nursing journals 

Söknr *) Sökterm Antal träffar Inkluderade 

1 MSH Breast neoplasms 2941  

2 MSH Mastectomy 498  

3 MSH Mastectomy/psychologi 207  

4 MSH Body image 9847  

5 MSH Breast neoplasms/surgery 346  

6 FT Quality of life OR experience* OR narrative* OR 

self concept  

18169  
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Tabell 1.(forts) Översikt av systematiskt litteratursökning 

Söknr *) Sökterm Antal träffar Inkluderade 

7  1 AND 3 126 2 

8  1 AND 2 AND 6 87 3 

9  4 AND 5 201 3 

 

CINAHL 20100120 Limits: peer-reviewed, female, english, exkludera MEDLINE  

Söknr *) Sökterm Antal träffar Inkluderade 

1 TH Breast neoplasms 18904  

2 TH Mastectomy 2141  

3 FT Experience* 109491  

4 FT Breast loss 5 1 

5  1 AND 2 AND 3 12 2 

 

PsycINFO 20100122  

Söknr *) Sökterm Antal träffar Inkluderade 

1 FT Breast loss 13 1 

 

*) FT= Fritextord, MSH= MeSH termer i databasen PubMed 

 

En artikel hittades med manuell sökning. De artiklar med relevant abstrakt lästes igenom och 

de artiklar där även resultatet svarade mot syftet valdes ut och kvalitetsgranskades, vilket var 

13 artiklar.  

  

Kvalitetsgranskning 

Utifrån Willman et al., (2006, s.156-157) granskningsprotokoll för kvalitativ metod har en 

kvalitetsgranskning av de vetenskapliga artiklarna utförts. Granskningen fokuserades på 

studiernas syfte, urval, kontext, etiskt resonemang, urval, metod, analys och 

resultatbeskrivning. Därefter summerades resultaten från granskningen och artiklarna 

graderades i hög, medel och låg kvalitet, genom att varje positivt svar på protokollet gav ett 

poäng och varje negativt svar noll poäng. Summan lades sedan ihop och räknades ut i procent 

där 80-90 procent motsvarade hög, 70-79 procent medel och 60-69 procent låg kvalitet. 

Artiklar med låg kvalitet uteslöts och studien innehåller 10 vetenskapliga artiklar som håller 

hög eller medelkvalitet, dessa presenteras i tabell 2.  
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Tabell 2. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=10) 

Författare, år, 

land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/Ana

lys  

Huvudfynd Kvalitet   

Ashing-Giwa 

et.al., 2004, 

USA 

Kvalitativ 102 

kvinnor 

Fokus grupper. 

Tematisk 

innehållsanalys. 

Visade på kulturella 

skillnader vad det 

gällde kvinnosyn, 

stöd från partner och 

familj samt kunskap 

om bröstcancer.  

Hög 

 

Bredin, 1999, 

England 

Kvalitativ 3 kvinnor Semistrukturerande 

intervjuer. 

Innehållsanalys. 

Kvinnor mådde dåligt 

över sina förändrade 

kroppar och kände 

sig annorlunda. De 

beskrev att 

bröstförlusten 

påverkat deras 

kvinnlighet. 

 

Medel 

Crompvoets, 

2006, Australien 

Kvalitativ 5 kvinnor Djupintervjuer. 

Innehållsanalys.  

Brösten sågs för 

kvinnor som en viktig 

kroppsdel för deras 

upplevelse av 

femininet. 

Bröstrekonstruktion 

sågs som en sätt att 

återfå känslan av 

femininet.  

 

Medel 

Hill et al., 2008, 

Australien 

Kvalitativ 10 kvinnor Semistrukturerade 

intervjuer. Tematisk 

innehållsanalys.  

Kvinnor blev 

förvånade över hur 

mycket mastektomin 

påverkade dem och 

de hade svårt att 

acceptera sin nya 

kropp och försökte 

dölja dem för att 

verka normala.  

 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

Lackey et al., 

2001, USA 

Kvalitativ 13 kvinnor Intervjuer. 

Fenomenologisk 

metod. 

Kvinnor kände sig 

inte som hela 

kvinnor, och de såg 

deras tro som en hjälp 

att acceptera 

situationen.  

 

Hög 

Landmark et al., 

2002, Norge 

Kvalitativ 10 kvinnor Intervjuer. 

Jämförande analys.  

Kvinnor upplevde 

känslomässiga 

reaktioner och en 

förändrad kvinnlig 

identitet, men de 

beskrev en vilja att 

leva som en central 

roll i tillfrisknandet. 

Hög 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ashing-Giwa%20KT%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ashing-Giwa%20KT%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstract
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Tabell 2.(forts) Översikt över artiklar ingående i analysen (n=10) 

Författare, år, 

land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/Ana

lys  

Huvudfynd Kvalitet   

 

Manderson et 

al., 2007, 

England 

Kvalitativ 20 kvinnor Intervjuer. Tematisk 

innehållsanalys.  

Kvinnors kroppsbild 

förändrades negativt 

efter mastektomin. 

Vissa kvinnor ville 

inte visa sig och 

kände sig äckliga.  

 

Medel 

Takahashi et al., 

2005, Japan 

 

 

 

 

 

Kvalitativ 21 kvinnor Semistrukturerade 

intervjuer. 

Jämförande analys.  

Kvinnors upplevelser 

efter behandling 

påverkades av deras 

partners reaktion och 

stöd samt betydelsen 

av sex i relationen. 

 

Hög 

Thomas-

MacLean, 2005, 

Canada 

Kvalitativ 12 kvinnor Intervjuer. 

Innehållsanalys.  

Kvinnor upplevde en 

förändrad känsel vid 

beröring av brösten. 

De beskrev att 

proteserna var 

obekväma och att de 

inte kunde ha samma 

kläder som förut.   

 

Hög 

 

Zichi Cohen et 

al., 1998, USA 

Kvalitativ 20 kvinnor Intervjuer. 

Innehållsanalys.  

Kvinnor såg kroppen 

som symbol för 

sociala uttryck och 

stöd från nära var en 

viktig aspekt i 

tillfrisknandet.  

 

Medel 

 

Dataanalys 

För att analysera datan användes en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats inspirerad 

av Downe- Womboldt (1992) och Graneheim och Lundman (2004). Kvalitativ 

innehållsanalys valdes eftersom det är en metod som är bra för att systematiskt analysera data 

som beskriver ett specifikt fenomen (Downe-Wamboldt, 1992), i detta fall kvinnors 

upplevelser av att förlora ett eller båda brösten.  

 

För att få en helhets bild av artiklarnas innehåll lästes de igenom av båda författarna ett flertal 

gånger. Därefter extraherades 249 textenheter som svarade mot syftet, dessa kodades för att 

lätt kunna gå tillbaka till ursprungskällan. Textenheterna översattes sedan ordagrant till 

svenska. De svenska textenheterna kondenserades genom att innehållet reducerades medan 
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kärnan fortfarande bibehölls. Kondenserade textenheter där innehållet liknade varandra 

bildade en kategori, dessa preliminära kategorier fördes sedan samman i bredare katgorier i 

flera steg till dess att de var fritt stående från varandra och den slutliga kategoriseringen 

resulterade i fyra kategorier.  

 

Resultat 

Tabell 3 Översikt av kategorier (n=4) 

Kategorier 

Att tvingas leva med en deformerad och ofullständig kropp 

Att bli fråntagen sin sexualitet och känna sig oattraktiv 

Att inte bli förstådd och sakna stöd från andra 

Att acceptera situationen och vara tacksam för livet 

 

Att tvingas leva med en deformerad och ofullständig kropp 

Kvinnor berättade att bröstförlusten medförde både fysiska (Bredin, 1999) och psykiska 

kroppsförändringar (Hill & White, 2008). I flera studier (Bredin, 1999; Crompvoets, 2006; 

Hill & White, 2008; Manderson & Stirling, 2007) beskrev kvinnor att de var förvånade och 

inte beredda över den stora inverkan bröstförlusten hade på kroppen. De fick en förändrad 

kroppsuppfattning (Hill & White, 2008; Landmark & Wahl, 2002) och kroppen kändes fysisk 

och emotionellt ofullständig (Bredin, 1999; Crompvoets, 2006). De kände att kroppen 

saknade någonting vilket ingav känslor av att vara stympad (Ashing- Giwa et al., 2004; 

Bredin, 1999; Zichi Cohen, Kahn & Steeves, 1998).  

 

Förlusten av bröstet medförde känslan av att vara annorlunda och onormal och det var svårt 

att känna igen kroppen och se den som normal utan bröst (Bredin, 1999; Crompvoets, 2006; 

Hill & White, 2008). De upplevde att utseendet hade förändrats radikalt vilket ledde till att de 

inte kände sig lika vackra som förut (Ashing- Giwa et al., 2004; Bredin, 1999). De kände 

missnöje över att kroppen inte var hel och den sågs som motbjudande, förstörd och 

deformerad (Bredin, 1999; Crompvoets, 2006). Det missbildade bröstet medförde känslor av 

att kroppen var oproportionerlig och skev (Ashing- giwa et al., 2004; Bredin, 1999; 

Crompvoets, 2006; Manderson & Stirling, 2007; Thomas-MacLean, 2005) och de trodde att 

det hade känts lättare att förlora båda brösten för att inte uppleva kroppen osymmetrisk (Hill 

& White, 2008). När de såg sig i spegeln kände de att det inte var okej att se ut så här (Bredin, 

1999) och det spelade ingen roll vad andra såg eller inte såg, allt var ändå totalt fel 
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(Crompvoets, 2006; Hill & White, 2008). De beskrev att kroppen aldrig kunde bli densamma 

och att det var svårt att sluta sörja det förlorade bröstet då de kände att de saknade något av 

sin självkänsla (Ashing- giwa et al., 2004; Manderson & Stirling, 2007). Självbilden var 

förändrad och deras självförtroende hade försämrats efter bröstförlusten (Ashing- giwa et al., 

2004; Crompvoets, 2006; Manderson & Stirling, 2007). 

 

It really is an ugly sight… it´s just unpleasant, you can´t get away from it… it´s 

not a good sight… it´s something that´s looks really ugly, it looks completely 

abnormal (Manderson & Stirling, 2007, s.85). 

 

Kvinnor upplevde det svårt att ta till sig och acceptera den nya kroppen eftersom att brösten 

var en viktig del av vem de var och något som de var stolta över (Crompvoets, 2006; 

Manderson & Stirling, 2007; Takahashi & Kai, 2005; Zichi Cohen et al., 1998). I flera studier 

(Ashing- giwa et al., 2004; Bredin, 1999; Crompvoets, 2006; Lackey, Gates & Brown, 2001; 

Landmark & Wahl, 2002; Takahashi & Kai, 2005) beskrev kvinnor att bröstförlusten ledde till 

upplevelser av att kvinnligheten gått förlorad vilket medförde att de inte kände sig som 

fullständiga kvinnor. I Bredin (1999) beskrevs att detta skapade oro över hur andra skulle se 

på dem och huruvida de skulle se dem som en hela kvinnor när de själva inte kunde det. När 

de umgicks med andra kvinnor i grupp reagerade de ofta med att känna att de andra var 

kvinnor men inte de själva. Crompvoets (2006) studie visade på att viljan att känna sig hel och 

ses som en kvinna igen var stor. För en del sågs bröstrekonstruktion som det enda alternativet 

för att någonsin kunna känna igen sig själv och se normal ut.  

 

Kvinnor beskrev att de kände sig deformerade eftersom de tyckte att bröstet såg hemskt ut då 

det hade ärr tvärs över och detta framkallade känslor av att vara deprimerad, generad och 

ledsen över sin förändrade kropp (Ashing- giwa et al., 2004; Hill & White, 2008; Manderson 

& Stirling, 2007). De blev chockade över att se operationsärren första gången eftersom de inte 

väntat sig att de skulle se så groteska ut (Bredin, 1999). Ärren upplevdes så hemska att de 

hade problem att röra dem (Bredin, 1999; Manderson & Stirling, 2007) och de sågs som en 

ständig påminnelse om den skamliga cancern och över att det en gång hade funnits någonting 

där (Ashing- giwa et al., 2004; Manderson & Stirling, 2007; Thomas-MacLean, 2005; Zichi 

Cohen et al., 1998). 

 

When I saw the scar in the mirror of a bathroom in a hospital , I was so chocked 

that I moved back several steps… I am not exaggerating. For me, the impact of 
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seeing the scar was much bigger than the breast cancer diagnosis (Takahashi & 

Kai, 2005, s.1284). 

 

Den deformerade kroppen gjorde att de kände sig obekväma (Landmark & Wahl, 2002) och 

valde därför att dölja sin kropp, både för sig själv och för andra (Bredin, 1999; Manderson & 

Stirling, 2007). I vissa situationer när de upplevde att de inte lyckades dölja bröstförlusten 

valde de att dra sig undan från omgivningen (Landmark & Wahl, 2002) och de undvek att se 

på sig själv för att inte bryta ihop när de såg sin stympade kropp (Bredin, 1999; Crompvoets, 

2006). I studier (Ashing- giwa et al., 2004; Bredin, 1999; Hill & White, 2008; Lackey et al., 

2001) framkom det att kläder användes som hjälp för att dölja bröstförlusten. När kvinnorna 

bar kläder beskrev de att de kunde uppföra sig som att inget hade hänt (Hill & White, 2008) 

och ingen behövde få veta något (Bredin, 1999). De kunde låtsas att allt var bra och blev 

därför mindre störda av situationen vilket medförde att de kunde hantera den bättre (Bredin, 

1999; Hill & White, 2008; Lackey et al., 2001). 

 

I don´t like looking at it, if the towel falls down I just wrap it round it because I 

don´t like looking at it (Bredin, 1999, s.1116). 

 

Ett annat hjälpmedel som kvinnor beskrev att de använde var proteser eftersom de skapade 

balans och bidrog till att de inte kände sig skeva (Bredin, 1999; Crompvoets, 2006; Thomas-

MacLean, 2005; Zichi Cohen et al., 1998). De såg protesen som en upprustning för utseendet 

vilket medförde att de upplevde att stigmatisering undveks. När de bar protes kände de sig 

inte lika begränsade i deras klädval (Thomas-MacLean, 2005) men de kände dock att det var 

svårt att få protesen att passa i en vanlig och fin bh (Crompvoets, 2006; Zichi Cohen et al., 

1998). Trots att protesen beskrevs som obehaglig (Zichi Cohen et al., 1998) och störande 

valde de ändå att använda den eftersom det gav dem känslor av att se och känna sig normal 

(Bredin, 1999; Thomas-MacLean, 2005). I studier (Crompvoets, 2006; Hill & White, 2008) 

framkom det att även fast kvinnor kände sig normala när de bar protes så upplevde de ändå 

inte att protesen var en del av dem själva. De beskrev både tekniska och emotionella problem 

med protesen och de kände bland annat en oro över att den inte skulle sitta kvar på sin plats 

(Crompvoets, 2006; Landmark & Wahl, 2002; Thomas-MacLean, 2005). Att behöva oroa sig 

och rätta till protesen beskrevs som en ständig påminnelse av att den fanns där (Crompvoets, 

2006).  
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En annan påföljd av bröstförlusten var en smärtsam kropp då kvinnor beskrev att de 

besvärades av både smärta i området runt ärret och smärta av lymfödem i armarna. De var 

rädda att någon i deras närhet skulle komma åt bröstet vilket ledde till att de greps av panik då 

någon var i närheten av deras överdel. Smärtan av lymfödemen i armarna upplevdes ibland så 

svår att de inte visste var de skulle göra av sina armar (Bredin, 1999). 

 

They [the arms]ache all the time and I´m in the pain all the way down there all 

the time, and that rubs against your body so when I go down the road I have to 

hold my arms out (Bredin, 1999, s.1116). 

 

Att bli fråntagen sin sexualitet och känna sig oattraktiv 

Kvinnor beskrev att bli fråntagen sitt eller sina bröst gav dem känslor av att de även blivit 

fråntagen sin sexualitet. Brösten sågs som en avgörande del i sexualiteten (Crompvoets, 2006) 

och de beskrev att de kände att någonting saknades när de inte längre kunde bli smekta på 

brösten (Takahashi & Kai, 2005).  

 

You know it starts with kissing on the mouth then gradually goes down. But after 

surgery he skips the breast: in the beginning I felt something was missing. It was 

not entirely satisfactory (Takahashi & Kai, 2005, s.1284). 

 

De beskrev att deras sexlust minskade på grund av att de inte kände sig tillfredställda i den 

sexuella samlevnaden (Crompvoets, 2006; Takahashi & Kai, 2005) och på grund av att de 

kände sig oattraktiva (Ashing- giwa et al., 2004). De berättade att de hade betydligt mindre 

sex efter bröstförlusten och att de dessutom valde att undvika sex då det var möjligt. 

Tveksamheten till sex berodde dels på rädslan över hur partnern skulle reagera på deras kropp 

och dels på det fysiska obehag som kvinnorna beskrev att de upplevde vid sex (Takahashi & 

Kai, 2005). Kvinnor kände rädsla över att inte kunna tillfredställa sin partner på grund av 

deras ofullständiga och fula kropp och de belyste även en oro över att partnern därmed skulle 

förlora sitt sexuella intresse för dem (Takahashi & Kai, 2005; Lackey et al., 2001; Manderson 

& Stirling, 2007).  En kvinna beskrev att hon var så ängslig att förlora det sexuella 

förhållandet med sin man att hon valde att ha sex då hennes bröst fortfarande var bandagerade 

(Takahashi & Kai, 2005). I Manderson och Stirling (2007) studie beskrev kvinnor oro över 

om partnern skulle lämna dem på grund av deras deformerade bröst.   

 

I’m determined not to show the scar to my husband because I’m very afraid to 

turn him off…I thought I’d better not show him something like my scar. I am 
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concerned that he may lose sexual interest toward me by seeing it (Takahashi & 

Kai, 2005, s.1285). 

 

Beröring på området vid ärret beskrevs som extremt obehagligt vilket ledde till rädsla över att 

partnern skulle röra den känsliga huden vid samlag. I vissa situationer beskrev kvinnor att det 

var själva rädslan för smärta som störde deras koncentration och indirekt ledde till att de 

upplevde smärtsamma samlag. De upplevde även att det inte alltid var de själva som var 

motvilliga till sex utan att även partnern hade blivit mer sexuellt passiv och valde att bara 

tillfredställda sig själv (Takahashi & Kai, 2005). Kvinnor kände sig förnedrade i förhållande 

med det motsatta könet (Landmark & Wahl, 2002) och en kvinna i Takahashi & Kai (2005) 

studie, som förlorat sina bröst för drygt fyra år sedan, beskrev det så här: 

 

Being forced to hide my scar, I felt as if I had been raped by my own husband. The 

lower half of my body was exposed and he tried to satisfy only his desire. So, I 

refused. …Afterwards, he confessed that it was too emotionally painful for him to 

see my body (Takahashi & Kai, 2005, s.1287). 

 

Kvinnor beskrev även en frustration över att förmågan till stimulering försvunnit då huden där 

bröstet suttit inte hade samma känsel längre utan kändes död och bortdomnad (Thomas-

MacLean, 2005). Att inte kunna bli helt tillfredställd beskrevs som lika påfrestande som att 

bröstens utseende förändrats (Crompvoets, 2006; Thomas-MacLean, 2005). 

 

Att inte bli förstådd och sakna stöd från andra 

I studier (Ashing- Giwa et al., 2004; Bredin, 1999; Hill & White, 2008; Landmark & Wahl, 

2002; Takahashi & Kai, 2005) framkom att kvinnor kände en önskan över att bli sedda och 

bekräftade för mer än bara sina bröst. De beskrev att de behövde kämpa för att vinna andras 

acceptans eftersom samhället och människor runt omkring dem inte förstod hur stor inverkan 

bröstförlusten hade på dem. I Ashing- Giwa et al., (2004) och Hill och White (2008) studier 

beskrev kvinnor att oförståelsen från andra medförde att de kände press över att klara av 

situationen samtidigt som de kände sig skyldiga över att de var upprörda över förlusten. Att 

inte känna sig accepterad medförde att de ville dölja sin sorg vilket ledde till att relationer 

förändrades (Bredin, 1999). 

 

When my mum was here… I couldn´t wait for her to go so I could cry because I 

wasn´t going to cry while she was here. When she went I just sat on the stairs and 

sobbed and sobbed (Bredin, 1999, s.1117).  

 



14 

 

Kvinnor upplevde att deras närstående inte alltid fanns till hands och de saknade någon att 

prata med och få stöd av (Ashing- Giwa et al., 2004; Bredin, 1999). De beskrev att partnern 

inte ville handskas med den nya situation och valde därför den lättaste vägen och lämnade 

dem (Ashing- Giwa et al., 2004; Lackey et al., 2001). Detta menade kvinnor att medförde 

rädsla över att skapa nya relationer då de var rädda för att få avslag eller bli bortstötta 

(Ashing- Giwa et al., 2004; Takahashi & Kai, 2005).  

 

Kvinnor berättade även att de upplevde saknad av kontinuitet och socialt stöd från vården då 

de själva fick kämpa och ligga på för att få information och stöd (Ashing- Giwa et al., 2004). 

De upplevde att vårdpersonalen inte brydde sig om dem vilket ledde till att de kände sig 

oförstådda och i vägen (Landmark & Wahl, 2002). 

 

Att acceptera situationen och vara tacksam för livet 

Bröstförlusten beskrevs av kvinnor som något de inte kom över utan något de vande sig vid 

och lärde sig hantera (Bredin, 1999). De beskrev att det tog ett tag att acceptera situationen 

men de menade att det var viktigt att göra det för att kunna fortsätta leva (Thomas-MacLean, 

2005; Bredin, 1999). Allt de kunde göra var att acceptera att det var den här kroppen de skulle 

leva med (Hill & White, 2008). 

 

Now, well I´ve accepted it so I like my body, but I still would like it better the way 

it was before. But you accept it, it´s part of life you know and you just get on with 

it (Thomas-MacLean, 2005, s.207).  

 

Att behöva återuppbygga sitt självförtroende trots att det var förstört och att acceptera sin 

förändrade kroppsbild var något som kändes tungt men beskrevs som hanterbart (Bredin, 

1999; Hill & White, 2008). Enligt Ashing- Giwa et al.( 2004) och Hill och White (2008) 

beskrev kvinnor att de gällde att inte lägga all fokus på brösten och kunna omdefiniera sin 

bild över vad som ansågs vara normalt för att kunna hantera sin situation. När kvinnor kände 

att situationen var hanterbar beskrev de att de mådde bättre (Hill & White, 2008) och inte 

brydde sig lika mycket när folk stirrade (Bredin, 1999; Crompvoets, 2006).  

 

Enligt studier (Ashing- Giwa et al., 2004; Lackey et al., 2001; Thomas-MacLean, 2005; 

Takahashi & Kai, 2005) upplevde kvinnor ibland att det inte som något problem att leva med 

bara ett bröst eftersom kroppen fortfarande kändes som deras egen. De kände sig inte mindre 
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värda och de beskrev känslor av att vilja visa upp sin kropp för andra eftersom det var såhär 

den skulle komma att se ut. 

 

If I have one breast or two breast, I´m still a mother, I´m still a wife, I´m still a 

woman. And nobody can take that away from me (Ashing- Giwa et al., 2004, 

s.422).  

 

Kvinnor beskrev att stöd från familj och vänner var värdefullt i kampen att lära sig hantera 

situationen och medförde att de inte påverkades lika mycket av bröstförlusten som de annars 

troligen skulle ha gjort (Lackey et al., 2001; Thomas-MacLean, 2005; Zichi Cohen et al., 

1998). Att vara älskad för den person man var och inte för sitt utseende beskrevs som en 

bidragande faktor till att de fick en ljusare syn på sin förändrade situation (Ashing- Giwa et 

al., 2004; Hill & White, 2008). Kvinnor kände även tacksamhet för livet (Bredin, 1999) 

eftersom de såg livet som det viktigaste och de beskrev att de skulle genomgå samma sak igen 

om det skulle behövas (Lackey et al., 2001). De menade att det viktigaste målet var att bli 

bättre och att välja mellan att ta bort sitt bröst eller ta bort sitt liv sågs därför inte som ett svårt 

val (Landmark & Wahl, 2002).  

 

Having no hang-ups about living with one breast. All I want to do is live… living 

is the most important thing (Lackey et al., 2001, s.522). 

 

Diskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelse av att ha förlorat ett 

eller båda brösten till följd av bröstcancer. Studien resulterade i fyra kategorier; Att tvingas 

leva med en deformerad och ofullständig kropp, Att bli fråntagen sin sexuallitet och känna sig 

oattraktiv, Att inte blir förstådd och sakna stöd från andra och Att acceptera situationen och 

vara tacksam för livet.  

 

I resultatet i litteraturstudien framkom det att kvinnor kände sig ofullständiga och 

deformerade då de förlorat ett eller båda brösten. De upplevde att de blivit fråntagen sin 

kvinnlighet och de därmed inte kände sig som hela kvinnor. Liknande upplevelser av att 

känna sig ofullständig och deformerad beskriver kvinnor som genomgått profylaktisk 

mastektomi och de beskrev sig som ”en halvfärdig kaka” när kroppen saknade bröstvårtor 

(Lloyd, Oaker, Sacks, Querci Della & Gui. 2000). Även kvinnor som förlorat sin livmoder 

upplevde förlust av fertilitet och en förändrad kroppsbild och kvinnlighet vilket medförde att 
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de inte kände sig fullständiga. De beskrev även saknad av samhörighet med andra kvinnor i 

och med att de förlorat sin kvinnlighet (Elson, 2002;Wade, Pletsch, Morgan & Menting, 

2008). I Huber, Ramnarace och McCaffrey (2006) framkom det att känslan av att vara en 

fullständig kvinna var minskad eftersom de blivit fråntagna brösten och därmed mist 

moderskapskänslan och bandet till sina kommande barn.  Även kvinnor med HIV kände sig 

inte fullständiga då de inte kunde uppfylla kraven på kvinnlighet i och med att de inte kunde 

få barn (Zhou, 2008).  

 

Känslan av att förlora sin kvinnlighet framkom även hos kvinnor som tappat sitt hår till följd 

av cytostatikabehandling. Deras känsla av femininitet var förstörd och de såg sig själv mer 

som ett barn än som en kvinna. Håret och kvinnligheten hörde ihop och deras män hade svårt 

att förstå varför de inte kunde vara lyckliga över att de besegrat cancern. Kvinnlighet för 

dessa kvinnor var att känna sig feminin, se bra ut, ha bra självförtroende och vara sexuell 

(Hansen, 2007).  

 

Flera studier (Engel, Kerr, Schlesinger-Raab, Sauer & Hölzel, 2004; Helms, O´Hea & Corso, 

2008) visar på samma följder som resultatet i litteraturstudien då kvinnor upplevde en negativ 

självkänsla och självbild efter bröstförlusten. I en studie (Asbring, 2001) beskrev kvinnor som 

led av kronisk sjukdom att sjukdomen hade förändrat deras identitet och medförde att de inte 

kände igen sig själva. Den nya identiteten var någon annan person, någon som var utanför det 

”egna” livet, någon som man inte ville vara. Helms et al. (2008) studie visade på att ju mer av 

bröstvävnaden som togs bort desto mer påverkades kvinnors utseende och psykiska 

välmående. De som genomgått bröstbevarande kirurgi hade bättre självkänsla och mådde 

psykiskt bättre än de kvinnor som genomgått en mastektomi. Detta belyser bröstens viktiga 

del i kvinnors kroppsuppfattning. Det framkom även att det fanns ett samband mellan 

depression och kosmetiskt utseende vilket överrensstämmer med resultatet i denna 

litteraturstudie där kvinnor beskrev att de var deprimerade över sin deformerade och 

stympade kropp. I Marshall och Kiemle (2005) studie visade det sig att kvinnor som inte såg 

brösten som en viktig del i självbilden inte påverkades lika mycket som de kvinnor där 

brösten hade en betydande roll. 

 

Kvinnor i litteraturstudien valde att gömma sin bröstförlust bakom kläder och proteser för att 

känna sig och uppfattas mer normal. Detta påvisades även i en studie av Marshall och Kiemle 

(2005) där kvinnor beskrev att de kände sig bättre när de kunde dölja förlusten eftersom de 
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såg det som viktigt att inte låta förlusten påverka deras liv mer än nödvändigt och de ville 

kunna gå tillbaka till deras normala liv så fort som möjligt. I Hansen (2007) beskriver kvinnor 

som drabbats av håravfall att de använde sig av huvudbonader, peruker eller smink för att 

dölja sina kroppsliga förändringar. Det minimerade risken att se annorlunda ut vilket 

medförde att de inte kände samma stigmatisering genom att de inte blev utpekade och 

nervärderade. Folk i deras närhet blev förskräckta när de såg dem utan peruk vilket medförde 

att de jobbade väldigt hårt för att inte någon skulle se att de var sjuka. Genom att de använde 

sig av peruk och smink kunde de känna sig normala. Detta stämmer även in på 

litteraturstudiens resultat då kvinnor beskrev att de kunde hantera situationen bättre och 

uppföra sig som om inget hänt när de lyckades dölja förlusten.   

 

Kvinnor upplevde bröstrekonstruktion som enda alternativet för att känna sig normal igen. 

Marshall och Kiemle (2005) påvisade liknande resultat, att bröstrekonstruktion stärkte 

kvinnors självbild och gjorde att de kände sig normala både för sig själv och inför deras 

partner. Med normal menades att ha proportionerliga bröst och att brösten såg likadana ut 

bidrog även till att kvinnor kände att de kunde bära alla sorters kläder och fortsätta med sina 

aktiviteter. Detta medförde att kvinnorna inte blev lika begränsade i sin vardag. 

 

Kvinnor i litteraturstudien beskrev att de upplevde sin kropp som smärtsam vilket ledde till att 

de kände sig oroliga och rädda över att någon skulle komma åt deras bröst. I Collins, Nash, 

Round och Newman (2004) studie beskrev kvinnor att de hade smärta och stelhet i armarna 

efter operationen vilket begränsade dem i deras vardag då de kände att de var beroende av 

hjälp från andra. De kunde exempelvis varken sova på den sidan där bröstet tagits bort eller 

utföra vardagssysslor. Armen hade inte samma styrka och de kände sig orkeslösa vilket 

medförde att de behövde vila mellan de vardagliga uppgifterna. Smärtan och den minskade 

rörelseförmågan var värst efter operation men blev bättre med tiden. Det höll dock i sig 

betydligt längre än de trott och vissa kvinnor hade smärta flera år efter operationen,  

 

I resultatet i denna litteraturstudie framkom det att kvinnor kände sig oförstådda och inte fick 

tillräckligt med stöd. Att mötas av oförståelse och misstro från familj, vänner och 

arbetskamrater bidrog till att kvinnor med fibromyalgi upplevde att deras närstående inte 

förstod att de saknade ork att vara samma glada person och göra samma saker som förut. De 

upplevde även att de inte blev betrodda i sin sjukdom då andra tyckte att de såg ut att må bra 

eftersom sjukdomen inte syntes på utsidan (Söderberg & Lundman, 2001). Att sakna någon 
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att prata med eller att inte dela upplevelsen med någon i liknande situation kan framkalla 

känslor av isolering och ensamhet (Lloyd et al., 2000). Dock visade samma studie på att 

kvinnorna själva kunade vara en orsak till att deras tillgänglighet till stödnätverk begränsades 

då de valde att inte berätta om sina känslor i rädsla att inte bli betrodda. Detta framkommer 

även i denna litteraturstudie då kvinnor beskrev att de upplevde att ingen förstod hur stor 

inverkan bröstförlusten hade på dem.  

 

I den sista kategorin i litteraturstudiens resultat belyste kvinnor betydelsen av att acceptera 

situationen för att kunna fortsätta leva, något som också uppenbarade sig hos kvinnor med 

ovarialcancer då de beskrev att de behövde omdefiniera och skapa nya mål för att finna 

mening i livet (Swenson, MacLeod, Williams, Miller & Champion, 2003). Detta framkom 

också i en studie (Söderberg & Lundman, 2001) där kvinnor med fibromyalgi beskrev att de 

lärt sig leva med förändringarna i och med att de lärde sig sina begränsningar. De beskrev att 

de blev van vid smärtan och accepterade att de tog längre tid att utföra vissa saker. I 

litteraturstudiens resultat framgick det att livet sågs som det viktigaste vilket gjorde att de inte 

upplevdes så svårt att välja mellan mastektomi och överlevnad. I Kraus (1999) framkom det 

att valet inte var svårt eftersom målet var att bli fri från cancern. Beslutet baserades på vad 

som var bäst för deras kropp och inte vad som var bäst för deras utseende. De ville helst 

behålla sina bröst men då det inte var möjligt accepterade dem det eftersom de fick överleva.  

 

Intervention 

Litteraturstudien belyser att kvinnor som förlorat ett eller båda brösten är i stort behov av god 

information och stöd. För att minimera dessa kvinnors lidande menar vi att det är 

betydelsefullt att sjuksköterskor arbetar och strävar efter att försöka uppfylla dessa behov 

genom att finnas till hands och ge god information. Enligt Marshall och Kiemle (2005) mådde 

kvinnor som upplevt god information och stöd inte lika psykiskt dåligt som de kvinnor som 

saknat dessa faktorer.  

 

Resultatet i litteraturstudien visade på att bröstförlusten medförde stora förändringar, både 

psykiskt och fysiskt, vilket belyser vikten av stöd och information i både det pre- och 

postoperativa skedet. I Lloyd et al., (2000) studie framkommer det att god information i form 

av bilder gav kvinnor en mer realistiskt syn genom att de fick möjlighet att konfronteras med 

resultatet. Detta ledde till att de inte kände sig lika påverkade och chokade vilket gav dem en 

större känsla av hanterbarhet i den nya situationen. Studierna Marshall och Kiemle (2005) och 
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Kraus (1999) belyser att stödgrupper gav kvinnor en större känsla av välbefinnande då de fick 

chansen att dela sina erfarenheter med kvinnor i likande situationer. De kände gemenskap 

med de andra och fick styrka från deras upplevelser och erfarenheter vilket ledde till att de 

lättare kunde acceptera situationen.   

 

I Kraus (1999) framkom det att kvinnor var i behov av mer kontinuerligt stöd från vården än 

de hade tillgång till. De fick inget stöd från vården då sjukhuset låg långt borta och de kände 

sig ensamma i sin situation. De beskrev en önskan om att vården skulle följt upp deras 

emotionella tillstånd eftersom deras syn på kroppen förändrades över tid. Detta pekar på 

vikten av tillgängliga stödnätverk, återkoppling och uppföljning. Samma studie visade på att 

kvinnor som erbjudits stöd från primärvården uppskattade det och kände sig mer 

tillfredställda med förändringarna som bröstförlusten medfört. Genom att samarbeta mellan 

vårdinstanser anser vi att sjuksköterskan kan bidra till att underlätta uppföljningen och 

därmed minska risken att de känner sig övergivna. 

 

Kraus (1999) visade att bristen från vården även berodde på att kvinnor valde att ta på sig en 

mask och inte be om hjälp eftersom de inte ville ta upp vårdpersonalens tid, då de ansåg att 

det fanns patienter som hade större vårdbehov än dem själva. Detta belyser vikten av att 

sjuksköterskan ger utrymme för patienten att uttrycka sina känslor. När patienten berättar om 

sin situation menar vi att dörren och förutsättningarna öppnas för att sjuksköterskan ska kunna 

förstå och därmed arbeta utifrån dennes förutsättningar och behov. Enligt Marshall och 

Kiemle (2005) visade det sig att öppenhet på avdelningen och bland sjuksköterskor gav 

kvinnor en känsla av stöd eftersom sjuksköterskan tog sig tid och var villig att ta till sig deras 

oro.  

 

Metoddiskussion 

Vi valde att analysera våra artiklar med kvalitativ innehållsanalys eftersom metoden är 

passade utifrån syftet. Kvalitativ innehållsanalys är enligt Graneheim och Lundman (2004) en 

bra metod för att på ett systematiskt sätt sammanställa data för att uppnå hög trovärdighet på 

resultatet. De menar även att det är omöjligt att undvika att tolkningar förekommer trots 

manifest ansats. För att minimera risken för tolkningar gick vi kontinuerligt tillbaka till 

ursprungskällan vilket ger högre trovärdighet till resultatet. 
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Resultatet valdes att redovisas med hjälp av tabeller för att läsaren ska kunna följa processens 

gång vilket Polit och Beck (2004, s.434-435) menar stärker studiens pålitlighet. Även 

bekräftbarheten stärks om processens gång kan följas men bekräftbarhet innebär även att 

studiens resultat motsvarar syftet och inte är ett resultat av forskarnas uppfattningar eller 

tolkningar (Holloway & Wheeler, 2002, s.255) vilket vi har säkrat genom att vara textnära 

under hela processens gång. Artiklarna som användes var publicerade på engelska och 

textenheterna översattes till svenska för att underlätta processen. Till alla engelska ord fanns 

det dock ingen direkt översättning till svenska och Polit och Beck (2004, s.574) menar att det 

är vanligt att det förekommer feltolkningar av ord vilket kan förändra innehåller i materialet. 

Fördelen med studien är att vi har varit två författare som diskuterat med varandra och därför 

minskat risken för missuppfattningar i översättningarna. 

 

Trovärdigheten i en studie menas att resultatet speglar deltagarnas upplevelser (Holloway & 

Wheeler, 2002, s.255), därför uteslöts inte några textenheter på grund av olämplig kategori 

vilket enligt (Graneheim & Lundman, 2004) ökar trovärdigheten. Brödtexten har 

kompletterats med citat från ursprungstexten för att ytterligare stärka resultatets trovärdighet 

(Graneheim och Lundman, 2004).  

 

Holloway och Wheeler (2002, s.255) beskriver att överförbarheten i en studie är då resultatet 

kan överföras på andra personer i liknande situationer. Denna litteraturstudies resultat kan inte 

direkt överföras till andra personer men den kan däremot ge sjuksköterskor en inblick i hur 

personer kan uppleva att förlora en viktig del av sin kropp.  

 

Slutsats 

Förlust av ett eller båda brösten har stor inverkan på kvinnors liv, både fysiskt och 

emotionellt. Genom att operera bort bröstet/ brösten upplevde de att de förlorat sin 

kvinnlighet, sitt fina utseende och känslan av att ses och vara normal. Det framkom även att 

kvinnor var i behov utav bättre och mer information och stöd från vårdens sida då de inte 

kände sig beredda på den stora inverkan som bröstförlusten hade på dem. Detta belyser vikten 

av sjuksköterskans roll som informatör och stödperson både pre- och postoperativt. Genom att 

sjuksköterskan arbetar stödjande och informativt leder det till att hon får en djupare förståelse 

över kvinnors förändrade situation. Detta ökar sjuksköterskans förutsättningar att kunna se, 

bekräfta och tillfredställa kvinnornas behov. Vidare forskning på vilken typ av information de 
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är i störst behov av kan öka sjuksköterskan förutsättningar att ge passande och relevant 

information. Fördjupad kunskap om kvinnosjukdomar i sjuksköterskeutbildningen kan även 

bidra till att öka förståelsen för dessa sjukdomar och dess hot mot kvinnors välfinnande.  
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