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Abstrakt 

Kvinnors sätt att se på sig själv påverkas av sättet de lever.  

Bröst är inte bara en kroppsdel för kvinnor utan förknippas med 

kvinnans feminina identitet, moderskap, kvinnlighet och 

sexualitet. Att förlora ett bröst kan bli ett trauma och synen på 

deras kropp kan ändras. Vårdteam behöver tillhandahålla 

information och rådgivning som kan hjälpa kvinnor vad gäller 

deras tankar om sig själva och deras inre skönhet. Syftet med 

denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelser efter 

mastektomi. En litteraturstudie gjordes och elva artiklar valdes 

ut och analyserades med kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats. Resultatet skrevs under fem kategorier och visade att 

kvinnor upplever att de förlorat sin kvinnlighet och kände sig 

stympade. Mastektomin ledde även till känslan av sorg och 

förlust, och rädsla för intima situationer. Kvinnorna upplevde ett 

behov av att få acceptans från sig själv, andra, stöd från familj, 

vänner och vårdpersonal. Slutsatsen visade att sjuksköterskor 

behöver förståelse för hur kvinnor som genomgått mastektomi 

ser på sin kropp och hur livet påverkas. Sjuksköterskorna kan 

genom detta ge stöd och råd till kvinnorna för att ge dem 

trygghet och hopp om framtiden.  

 

 

Nyckelord: Litteraturstudie, upplevelser, inifrånperspektiv, 

mastektomi, kroppsuppfattning, bröstcancer 
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Det finns olika sätt att se och uppleva sin kropp. Kroppen kan dels ses som ”den levda 

kroppen”, där en existentiell relation råder. Det innebär att en person inte bara har en kropp 

utan personen är sin kropp. Den levda kroppen upplevs som ett integrerat system och med ett 

förkroppsligat medvetande som samordnar kroppsrörelser och ingriper i omvärlden. Trots 

detta så är även kroppen ett objekt, ett föremål för andra och ett uttryck för människans 

existens. I vardagliga upplevelser som tröttet eller smärta, men även i positiva erfarenheter 

som sport, dans eller sexuell upphetsning blir kroppen närvarande för medvetandet som ett 

materiellt objekt (Toombs, 1993, s.51-59). 

 

Alla människor har någon gång upplevt en förändring i sin kroppsuppfattning. Tankar om 

kroppen börjar tidigt, redan som liten tittar vi på den i spegeln. Tankar och attityder om sin 

kropp fortsätter att utvecklas under tonåren och genom hela livet. Hur människor 

kommunicerar om och framhäver kroppen påverkas av sättet människor lever. 

Kroppsuppfattning är den relation som människan utvecklar mellan sin personliga identitet 

och kropp och den är i konstant förändring. Människor tillbringar mycket tid med att övervaka 

sin kropp, dess funktion, kroppens potential för smärta eller njutning, tillförlitlighet och som 

något som ger stolthet eller skam (Price, 2009).  

 

Varje individ använder sin egen kroppsuppfattning för att informera om mål, övertygelser, 

känslor och beteende. Synen människan har på sin kropp är nödvändigtvis inte den sanna utan 

beroende på dagsform har människan bättre eller sämre syn på sin kropp och sin kroppsbild. 

De olika sätten för hur människan uppfattar sin kropp är stimuli som glädje, lukt och smärta 

samt hur människan tolkar dessa. Även skönhet, hälsa och komfort påverkar uppfattningen av 

kroppen. Människan bedöms ofta efter sitt utseende av andra och kan därmed upplevas 

svagare och mindre anpassningsbara, exempelvis på grund av ålder (Price, 2009).  

 

Hopp ses till stor del som en önskvärd känsla då den visar på positiva effekter. Hopp föreslås 

vara ett resultat av de tankar och mönster människan har om en speciell situation för att kunna 

upprätthålla engagemang och copingstrategier för att nå ett visst mål. Socialt stöd, självkänsla 

och stöd från en religiös tro är viktiga faktorer för att kunna upprätthålla känslan av hopp 

(Ebright & Lyon, 2002). 

 

Bröstcancer är världen över en stor folkhälsofråga. Många riskfaktorer finns förknippade med 

utvecklandet av bröstcancer såsom ålder, kön, hormonella och ärftliga faktorer. Det kan även 
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påverkas av livsstilsfaktorer som alkoholintag och fetma. Att leva ett hälsosamt liv med 

regelbunden motion och normal vikt har visat sig minska risken för bröstcancer. I europeiska 

länder har även dödligheten i bröstcancer minskat sedan mammografiscreening införts 

(Meade & Dowling, 2012). Mammografiscreening är en undersökningsmetod som används 

för att upptäcka bröstcancer. Det har visat sig vara den mest konsekventa metoden för att i ett 

tidigt skede upptäcka bröstcancer (Magnus et al., 2011). Mastektomi innebär att det sjuka 

bröstet tas bort med kirurgi (Reaby & Hort, 1995). Operationen går till så att all bröstvävnad, 

bröstvårtan och delar av huden på bröstet tas bort kirurgiskt. Kvar lämnas en platt bröstkorg 

med ett ärr lodrätt där bröstet suttit (Harmer, 2012)  

 

Bröstcancer innebär förutom en försämrad kroppsbild även känslor gällande sexualitet. 

Sexualitet är avgörande för en människas känsla av välbefinnande och självuppfattning 

(Sheppard & Ely, 2008). Kvinnans syn på sin kropp kan förändras negativt vid diagnos och 

behandling. Det kan medföra en känsla av att vara mindre attraktiv och leda till en negativ syn 

på sig själv. Ålder och depression påverkar kroppsuppfattningen. Deprimerade kvinnor har 

lättare att tänka negativt om sin kropp och om personen har en störd kroppsuppfattning leder 

det lättare till depression. Om kvinnor har dålig kroppsuppfattning och negativa 

föreställningar om femininitet och attraktivitet kan det leda till depression och minskad 

livskvalité vid sjukdom (Zimmermann, Scott & Heinrichs, 2010). När kroppsuppfattningen 

förändras är det inte bara exempelvis hållningen som påverkas, utan även att aktiviteter som 

människan tidigare kunnat utföra inte längre går att göra (Toombs, 1993, s. 63).  

 

Att göra bedömningar angående patienters livskvalitet har blivit allt viktigare inom vården. 

Livskvalitet är emellertid problematiskt att mäta eftersom det betyder olika för olika 

människor. Det finns ingen definition av vad livskvalitet är eller betyder. Känslan av 

livskvalitet påverkas beroende på vilken operation kvinnan genomgår. Det sker en större 

förändring i känslan av livskvalitet för kvinnor som genomgått mastektomi jämfört med dem 

som genomgår bröstbevarande kirurgi (Salonen et al., 2011). Det är viktigt att 

sjukvårdspersonal inte ser på människan med en naturalistisk syn på sjukdom som ett 

sjukdomstillstånd. Utan sjukvårdspersonal måste se hur sjukdomen påverkar livsvärlden 

(Toombs, 1993, s. 98). 

 

Sjuksköterskor har behov av en större förståelse hur kvinnor som genomgått mastektomi 

upplever och ser på sig själva. Kvinnor har behov av att uppleva stöd och trygghet i kontakt 
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med vården där de ska bemötas med förståelse och respekt. Syftet med studien var att 

beskriva kvinnors upplevelser efter mastektomi.  

   

Metod 

Denna litteraturstudie har ett inifrånperspektiv och fokuserar på kvinnors upplevelser efter en 

mastektomi.  

 

Litteratursökning 

En plan gjordes för litteratursökningen och i den ingick att; undersöka möjliga resurser för 

arbetet som bibliotek samt möjlig tid att lägga ner på litteratursökningen. Källor identifierades 

som kunde svara mot det syfte litteraturstudien hade (jmf Willman & Stoltz, 2002, s. 57-58). 

En pilotsökning genomfördes för att se vilken data som fanns, vilka kriterier som behövdes 

inkluderas och exkluderas. Denna pilotsökning hade sin grund i syftet för studien (Willman & 

Stoltz, 2002, s. 54). De databaser där sökningen utfördes var CINAHL, PubMed och 

PsycINFO. I omvårdnadsforskning är dessa tre databaser mest användbara. Strategier för 

litteratursökningen utformades då varje databas är olika strukturerade (Polit & Beck, 2008, s. 

111). De sökord som användes var: Body image, experience, experience*, breast cancer, 

mastectomy, experience and mastectomy. MeSH termer användes för att rätt sökord skulle 

identifieras. MeSH termer ger en konsekvent möjlighet att få information trots att 

terminologin kan vara olika (Polit & Beck, 2008, s. 114). Inga resultat gavs på de manuella 

sökningarna. Den manuella sökningen innebär att referenslistor kontrollerades i den funna 

litteraturen (Willman & Stoltz, 2002, s. 78). Sökningen avslutades då inga fler relevanta 

artiklar gick att finna (Tabell 1). De inkluderingskriterier (limits) som följde 

litteratursökningen var att studierna skulle vara skrivna på engelska, skrivna mellan åren 

2002-2012, omfatta kvinnor och vara Peer reviewed (finns ej möjlighet i PubMed). Peer 

reviewed innebär att experter har granskat materialet innan det publicerats (Willman & Stoltz, 

2002, s. 76). Exklusionskriterier var kvinnor under 18 år.  
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Tabell 1 Översikt av litteratursökning (n=11) 

 

Syftet med sökning: Kvinnors upplevelser efter mastektomi 

 

Sökn.nr.  *) Söktermer  Antal träffar Antal valda 

 

CINAHL 2012-09-04 

1 CH Body image  4928 

2 FT Experience  82291   

3 FT Experience*  141237 

4 CH Mastectomy  2673 

5  1 and 3 and 4  49 

6  1 and 3 and 4 (inkl 18 st  3 

limits)  

7 FT Breast cancer  6126 

8 FT Body image   11 

9 FT Experience* (inkl limits) 101 

10 FT Breast cancer AND 103   

Body image AND   

 Experience*  

11 FT Breast cancer AND 5  4 

Body image AND   

 Experience* (inkl limits)  

12 FT Experience of 14 

mastectomy 

  (inkl limits) 

 

PubMed 2012-09-04 

1 FT Breast cancer  249410 

2 MSH  Body image  28073 

3 FT Experience  393151 

4 FT Experience*  621140 

5 MSH Mastectomy  26230 

6   1 and 2  1027 

7  1 and 2 and 5  417 

8  1 and 2 and 4 and 5 101 

9  1 and 2 and 4 (inkl limits) 82  2 

10  1 and 2 and 4 and 5 (inkl 48  2 

limits)   
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Tabell 1 (forts) Översikt av litteratursökning (n= 11) 

 

Sökn.nr.  *) Söktermer  Antal träffar Antal valda 

 

PsycINFO 2012-09-04 

 

1  FT Breast cancer  8334 

2  Experience  347146 

3  Body image  14337 

4  Experience*  402395 

5  Mastectomy  612 

6  1 and 3 and 4 and 5 22 

7  1 and 3 and 4 and 5  12 

  (inkl limits)  
 

*MSH – Mesh termer i databasen PubMed, CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT –fritext sökning.

  

 

 

Kvalitetsgranskning 

De funna artiklarna kvalitetsgranskades enligt Willman och Stoltz (2002, s. 122-123) 

granskningsprotokoll för kvalitativa och kvantitativa studier vilka modifierades för att passa 

de studier som var utvalda. I protokollet granskas metod, urval, analys och resultat. För varje 

negativt eller otydligt svar fick frågan noll poäng medan positivt svar gav ett poäng. Den 

totala poängen konverterades om till procent. Granskningen av artiklarna gjordes separat av 

författarna till studien för att öka pålitligheten. Den oberoende kvalitetsgranskningen 

sammanfördes och därefter fick varje studie en kvalitetsgradering. Graderingen skedde i tre 

steg där låg motsvarade 60-69%, medel motsvarade 70-79% och hög motsvarade 80-100% 

(Willman & Stoltz, 2002, s. 79-90).  

 

Analys 

En kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats användes för att visa resultatet i 

denna studie. Manifest innehållsanalys innebär att texten ses så som den är, inga egna 

värderingar eller åsikter läggs in. När innehållsanalysen genomfördes hölls den så textnära 

som möjligt gentemot de ursprungliga uppgifterna, detta för att kunna generera så intressanta 

och manifest innehåll som möjligt (Graneheim & Lundman 2004). Proceduren som sådan 

gick till så att resultatet i de utvalda artiklarna lästes om och om igen. Därefter delades texten 

in i meningsenheter som svarade mot syftet. Nästa steg var att kondensera meningsenheterna, 

och göra detta så textnära som möjligt för att inte förlora innehåll (Graneheim & Lundman 

2004). Meningsenheterna som valdes ut kodades för att lättare kunna gå tillbaka till den 
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ursprungliga texten. De olika koderna jämfördes sedan gällande likheter och olikheter och 

subkategorier skapades. Ingen av meningsenheterna fick höra till två kategorier eller 

utelämnas. Subkategorierna blev slutligen kategorier. Efter att analysprocessen påbörjats fick 

författarna gå tillbaks till ursprungstexten för att säkerställa att inte egna åsikter eller 

tolkningar lagts in (Graneheim & Lundman 2004). Kategoriseringen skedde i fem steg. Den 

första kategoriseringen av de 243 meningsenheterna blev till 85 subkategorier, steg två blev 

till 48 som i steg tre blev 23 subkategorier. Vidare innebar steg fyra åtta subkategorier som 

slutligen resulterade i fem slutgiltiga kategorier. I analysen ingick 11 artiklar (Tabell 2) 

 

Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analysen (n=11) 
 

Författare/år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd  Kvalitet 

land   Datainsamling/  (Hög,  

   analys  Medel,  

     Låg)

  

 

Altschuler, Kvalitativ/ 684 Enkätstudie/ Trots profylaktisk  Medel 

Nekhyludov,  Kvantitativ  Innehållsanalys/ mastektomi fanns oro 

Rolnick,   Deskriptiv statistik över kroppsuppfattning, 

Greene,    sexualitet samt 

Elmore, West    kronisk smärta.   

& Geiger 

(2008) 

USA 

 

Ashing, Padilla,  Kvalitativ 34 Fokusgrupps- Asiatiska kvinnor verkade Medel 

Tejero &   intervjuer/ acceptera sin diagnos  

Kagawa-Singer   Innehållsanalys Coping färdigheter 

(2003)    byggde på inre styrka och 

USA    fokus på familj och 

    ansvar i hushållet. 

 

Ashing-Giwa, Kvalitativ 26 Fokusgrupps- De latinska kvinnorna Hög 

Padilla,    intervjuer/ var optmistiska över sin 

Bohorquez  Innehållsanalys hälsa och använde religiösa 

Tejero &     metoder för att återhämta  

Garcia    sig. Sjukdomen  

(2008)    vara en del av deras   

USA    personliga resa. 

 

Avis,  Kvalitativ/ 204 Tvärsnittsstudie/ Kirurgi påverkar  Hög 

Crawford Kvantiativ  metaanalys kroppsuppfattningen,  

& Manuel   deskriptiv analys speciellt hos yngre kvinnor. 

(2004)   kvalitativ analys 

USA 

 

Boehmke & Kvalitativ 20 Intervjuer/ Vardagliga Medel 

Dickerson   Innehållsanalys uppgifter och kvinnors 

(2005)    syn på sin kropp  

USA    förändrades. 
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Tabell 2 (Forts) Översikt över artiklar ingående i analysen (n=11) 
 

Författare/år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd  Kvalitet 

Land   Datainsamling/  (Hög,  

   analys  Medel,  

     Låg) 

 

 

Elmir, Jackson, Kvalitativ 4 Intervjuer/ Emotionellt kaos och Hög 

Beale  Innehållsanalys problem med 

& Schmied    kroppsuppfattning, 

(2010)     sexualitet och femininitet  

Australien 

 

Hill & White Kvalitativ 10 Semistrukturerade De spelade stor roll att  Hög 

(2008)   intervjuer/ förlora ett bröst. 

Australien   Innehållsanalys Anpassa sig till förändrad 

    kroppsuppfattning och  

    omdefiniera normalitet 

 

Landmark & Kvalitativ 10 Öppna intervjuer/ Kvinnor som nyligen Hög 

Wahl   Innehållsanalys diagnostiserats med BC 

(2002)    kämpar för sitt liv och 

Norge    innefattar ett känslomässigt 

     kaos inklusive kroppsliga  

    förändringar och behov av 

     socialt stöd. 

    

Nizamli, Kvalitativ 17 Semistrukturerade Psykologiskt obehag Hög 

Anoosheh &  intervjuer/ hopplöshet, rädsla 

Mohammadi  Innehållsanalys förändrad kroppsuppfatt  

(2011)    ning, depression. 

Syrien 

 

Piot-Ziegler,  Kvalitativ 19 Semistrukturerade Identitet utmanades Hög 

Sassi, Raffoul   intervjuer/ och ledde till  

& Delaloye   Innehållsanalys omvärdering av  

(2010)    existentiella värden. 

Storbritanien      

     

Vargens & Kvalitativ 11  Intervjuer/ De levde sida vid sida med Hög 

Berterö   Innehållsanalys fantomdöden. Deras liv 

(2007)    förändrades med diagnosen. 

Brasilien 
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Resultat 

Analysen av de elva artiklarna resulterade i fem kategorier (Tabell 3). Resultatet skrivs i 

brödtext och citat används för att styrka trovärdigheten i resultatet.  

 

Tabell 3: Översikt över kategorier (=5) 

Kategorier 

Att förlora sin kvinnlighet och känna sig förrådd 

Att känna sig stympad 

Att känna rädsla för relationer och intimitet 

Att vilja bli accepterad och leva ett normalt liv 

Att känna stöd av andra och uppleva styrka 

 

 

Att förlora sin kvinnlighet och känna sig förrådd 

I studier (Ashing-Giwa, Padilla, Bohorquez, Tejero & Garcia, 2006; Piot-Ziegler, Sassi, 

Raffoul & Delaloye, 2010; Landmark & Whal, 2002) framkom att kvinnor ansåg att bröstet 

var en symbol för och en del av kvinnligheten. Att förlora bröstet innebar för kvinnor att de 

inte var kompletta kvinnor eftersom brösten var en viktig kroppsdel (Ashing-Giwa et al., 

2006). Förlusten av ett bröst resulterade i en förändrad kroppsuppfattning (Landmark & Wahl, 

2002; Ashing, Padilla, Tejero & Kagawa-Singer, 2003; Nizamli, Anoosheh & Mohammadi, 

2011; Hill & White, 2008; Ashing et al., 2003; Piot-Ziegler et al., 2010). Kvinnor var 

bekymrade över vad mastektomin skulle göra med deras kvinnlighet men också deras 

könsidentitet. De ansåg att det var en skymf mot kvinnligheten och förändringen av den kropp 

som kvinnorna hade levt med sen de föddes, skapade en identitets kris. Det var en 

traumatiserande upplevelse som inte bara lämnade fysiska ärr utan skakade om grunden för 

deras identitet och liv (Piot-Ziegler et al., 2010). Kvinnorna kände en rädsla för det som de 

genomgått och en del kvinnor var rädda att mastektomin antingen skulle vara ett hinder att bli 

mamma eller ha som följd att måsta ge upp moderskapet (Piot-Ziegler et al., 2010). 

 

 

Kvinnorna uttryckte att mastektomin påverkade deras kroppsliga integritet och de kände sig 

förrådda då sjukdomen slagit till utan förvarning. Det framkallade existentiella tankar om 

nedbrytning av kroppens integritet och kvinnorna beskrev att de kände att kroppen och livet 
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hade förrått dem. De kände att kroppen som de förut känt blev oförutsägbar och svek dem, 

känslor av bitterhet och orättvisa. En kvinna beskriver att hon har allt, barn och karriär men 

det känns som att livet har förrått henne. Kvinnorna upplevde att frånvaron av bröstet innebar 

ett fysiskt utrymme som smärtar och en tomhet som var smärtsam (Piot-Ziegler et al., 2010).  

 

Kvinnorna i studier (Ashing et al., 2003; Piot-Ziegler et al., 2010) berättade att de inte ville 

titta på sig själva. En kvinna upplevde det som att en bit tyg hängde ner och då hon såg ärren 

gjorde det henne olycklig (Piot-Ziegler et al., 2010). Om kvinnorna inte tittade på sig själv så 

kunde de dra uppmärksamheten från sina kroppar (Ashing, Padilla, Tejero & Kagawa-Singer, 

2003). 

   

Flera studier (Ashing et al., 2003; Ashing-Giwa et al., 2006; Hill & White, 2008; Nizamli et 

al., 2011; Piot-Ziegler et al., 2010) beskrev hur mastektomi påverkade kvinnornas psyke 

negativt. Förlusten av bröstet innebar för vissa kvinnor att de kände, saknad, sorg och stress 

över situationen (Ashing-Giwa et al., 2006; Piot-Ziegler et al., 2010). Kvinnor beskrev att de 

upplevde sig generad och förlägen och ledsen över det förlorade bröstet (Ashing-Giwa et al., 

2006) och att de upplevde att effekterna på deras självförtroende spelade roll och de kände 

ångest och obehag över sina kroppar. De sörjde sin kropp och att förlora bröstet innebar en 

stor sak (Nizamli, Anoosheh & Mohammadi, 2011). 

 

Kvinnor i flera studier (Ashing et al., 2003; Ashing-Giwa et al., 2006; Hill & White, 2008) 

upplevde att förlusten av bröstet ledde dem in i depression. Förutom känslan av depression 

kände kvinnorna otillräcklighet, förlust av självförtroende och självkänsla men också 

missnöje och ökad självmedvetenhet. Kvinnorna talade om att depressionen gjorde att de 

isolera sig eller drog sig tillbaka från omvärlden. De ansåg att förlusten av ett bröst inte kan 

vara annat än deprimerande (Ashing et al., 2003) och att deras sorg kommer ta lång tid att 

läka (Piot-Ziegler et al., 2010).  

 

Kvinnorna ansåg att de behandlat sina kroppar respektlöst då de inte ägnat sitt utseende någon 

uppmärksamhet innan mastektomin, de utvecklade ånger och skuld som gjorde att de började 

reflektera och omdefiniera sig själva (Piot-Ziegler et al., 2010).  

 

I think of the breast, I mean it is very very important. It´s intimacy, It´s femininity 

(Piot-Ziegler et al., 2010, s. 494 ) 
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I have the impression that I am losing my true self (Piot-Ziegler et al., 2010, s. 

494). 

 

So maybe I am not worth the same before I got sick, like my self-value is reduced 

(Ashing et al., 2003, s. 50).  

 

I don´t feel the same, not only because I have a breast less. It is because my body 

betrayed me (Piot-Ziegler et al., 2010 s. 493). 

 

Att känna sig stympad 

I studier (Ashing-Giwa et al., 2006; Piot-Ziegler et al., 2010) framkom känslan av att vara 

stympad. Kvinnorna hade förlorat en viktig kroppsdel som de hållit kär (Ashing et al., 2003) 

och kvinnorna upplevde att de aldrig skulle acceptera tanken på att ha blivit stympade och att 

mastektomin innebar en stympning, en amputation. De upplevde också att det bröst de 

värderat och tagit hand om nu skulle styckas och bortses ifrån (Piot-Ziegler et al., 2010). I 

studier (Ashing-Giwa et al., 2006; Piot-Ziegler et al., 2010) uttryckte kvinnorna hur de kände 

sig som monster. Det fanns tankar hos kvinnorna att de inte var mänskliga längre, könslösa 

eller värre, som en manlig person. Kvinnorna fruktade att de inte längre skulle känna sig som 

kvinna eller vara en kvinna (Piot-Ziegler et al., 2010; Boehmke & Dickerson, 2005; Avis, 

Crawford & Manuel, 2004).  

 

I studier (Ashing-Giwa et al., 2006; Piot-Ziegler et al., 2010; Boehmke & Dickerson, 2005; 

Avis, Crawford & Manuel, 2004) framkom att kvinnor efter mastektomin upplevde en 

snedhet, obalans och besvärande asymmetri. Känslan av snedhet verkade vara relaterad till 

kvinnans bröststorlek (Boehmke & Dickerson, 2005) och en del kvinnor kände att de borde ha 

tagit bort båda brösten för att slippa konfronteras med asymmetrin och den fysiska obalansen 

(Piot-Ziegler et al., 2010). De kände sig vanställda (Boehmke & Dickerson, 2005; Avis, 

Crawford & Manuel, 2004) och det tyckte det var jobbigt att titta på sig själv eftersom de inte 

såg den kvinna de tidigare varit (Ashing-Giwa et al., 2006; Avis et al., 2004; Boehmke & 

Dickerson, 2005) De kunde ångra att de inte uppskattat sina kroppar mer innan mastektomin 

(Piot-Ziegler et al., 2010). 
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Kvinnorna beskrev att de var dåligt förberedda på vad mastektomin skulle ha för inverkan på 

dem (Hill & White, 2008) och upplevde att mastektomin medförde ett handikapp (Piot-

Ziegler et al., 2010). Mastektomin upplevdes som något som förringade dem men de ansåg att 

handikappet de upplevde inte var som ett vanligt handikapp, det vill säga ett fysiskt 

handikapp. Kvinnorna upplevde också att de kände sig onormala eftersom kroppen kändes 

främmande. Kvinnorna funderade på hur de skulle kunna leva i den främmande kroppen 

(Piot-Ziegler et al., 2010). De kände sig onormala (Hill & White, 2008) och hade negativa 

känslor om sin kropp (Ashing et al., 2003). 

 

One part of my uneasiness was that I was feeling like a monster, Frankenstein 

(Piot-Ziegler et al., 2010, s. 493).  

 

I never accept the idea of being mutilated (Piot-Ziegler et al., 2010, s. 491). 

  

Tomorrow I´m going to the butcher, they will not only cut out a part of flesh (Piot-

Ziegler et al., 2010, s. 491) 

 

I should have asked for a bilateral mastectomy. I regret I did`nt. This asymmetry 

really bothered me and it is still bothering me. And I supposed that I would have 

taken it better, well, that is my feeling, it might be wrong. But I have the feeling I 

would have been better if I had nothing at all (Piot-Ziegler et al., 2010, s. 493).  

 

 

Att känna rädsla för relationer och intimitet 

Flera av studierna (Ashing-Giwa et al., 2006; da Costa Vargens & Berterö, 2007; Elmir et al., 

2010) uttryckte hur kvinnorna kände sig mindre attraktiva och var rädda att bli oattraktiva. I 

studier (Ashing-Giwa et al., 2006; Altschuler et al., 2007; Landmark & Wahl, 2002; Piot-

Ziegler et al., 2010) beskrev kvinnorna en förändrad relation till det motsatta könet. 

Kvinnorna upplevde att männen inte längre såg dem som hustrur enbart som hushållerska och 

mamma till deras barn (Ashing-Giwa et al., 2006). Förlusten av ett bröst innebar för 

kvinnorna att relationen till deras män försämrades (Landmark & Wahl, 2002) och yngre 

kvinnor mellan tjugo och fyrtio år riskerade att bli avvisade av deras män efter mastektomi 

(Ashing-Giwa et al., 2006). Kvinnorna i en studie (Ashing-Giwa et al., 2006) uttryckte att de 
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kände sig ensam och vissa av kvinnorna var rädda att börja dejta eller att söka kontakt med 

män som kunde vara potentiella dejter (Avis et al., 2004).  

 

I studier (Piot-Ziegler et al., 2010; Altschuler et al., 2007) talade kvinnorna om bröstvårtan 

och vårtgården. Vårtgården ansågs vara viktig då den representerar inte bara intimitet men 

också sensualitet (Piot-Ziegler et al., 2010) och kvinnorna beskriver de saknade känseln av 

bröstvårtan speciellt då de har sex (Altschuler et al., 2007).  

 

Det framkom i en av studierna (Ashing-Giwa et al., 2006) att gifta äldre kvinnor ansåg att 

deras relationer till sina män inte förändrats efter mastektomin och att förlusten av bröstet inte 

var ett problem för männen. En äldre kvinna berättade att hon var rädd för att bli avvisad av 

sin man efter mastektomin men det visade sig att han var den mest förstående personen. 

Mastektomi förändrar förhållandet mellan en kvinna och hennes kropp och ifrågasätter 

relationen hon har till andra människor. Mastektomi innebär en livsförändrande upplevelse på 

både ett emotionellt och socialt plan (Elmir et al., 2010) och avlägsnandet av det sjuka bröstet 

skapade ett område där missförstånd och förlägenhet rymdes (Piot-Ziegler et al., 2010). 

Förlusten av bröstet medförde otrygghet i sociala relationer (da Costa Vargens & Berterö, 

2007). 

 

You can´t but imagine staying alone the rest of your life. Not having a boyfriend. I 

felt I was disadvantaged compared to other women. It gives me a certain feeling 

of insecurity for my life in the future (Piot-Ziegler et al., 2010, s. 496).  

 

I feel unattractive, look ugly, embarrassed and believe my husband feels the same 

about me. Once I showed him my scar, and he was very distressed, terrified. Since 

then I hide to get dressed or undressed and avoid him so he won´t see me. I don´t 

let him look at or touch my breast (Ashing-Giwa et al, 2006, s. 40). 

 

I wish I had known that I would miss the nipple sensations during sex. It changed 

lovemaking with my husband; we both miss them (Altschuler et al., 2007, s. 30).  
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Att vilja bli accepterad och leva ett normalt liv 

Kvinnorna hade en önskan om att bli accepterade som den de var (Hill & White, 2008; 

Ashing-Giwa et al., 2006). Kvinnorna beskrev hur de kämpat för att få acceptans för deras 

fysiska och emotionella situation från andra människor (Hill & White, 2008) och kvinnorna i 

en studie (Ashing-Giwa et al., 2006) menade om andra ska acceptera dem så måste de först 

acceptera sig själva. Vissa av kvinnorna berättade för alla om sin cancer eftersom de inte 

kunna dölja det (da Costa Vargens & Berterö, 2007). Kvinnorna beskrev i en annan studie 

(Ashing-Giwa et al., 2006) svårigheten att hantera dagarna då de inte kunde sluta tänka på 

sjukdomen.  

 

I studier (da Costa Vargens & Berterö, 2007; Piot-Ziegler et al., 2010) nämnde kvinnorna 

kommunikationen med omvärlden. Kvinnorna ansåg att kroppen var något socialt, kulturellt 

och kärnan i det biologiska livet och detta medförde att kvinnorna via sin kropp 

kommunicerade med världen. Kvinnorna i studien menade att kroppen framställer vem vi är 

och därmed innebar förlusten av brösten att kommunikationen med dem själva och världen 

förändrades (da Costa Vargens & Berterö, 2007). Det som skapade hinder för kvinnorna och 

begränsade deras personliga frihet var rädslan att chockera eller skada personer i deras närhet, 

detta resulterade i kommunikationsproblem samt försök att avdramatisera mastektomin. De 

försökte genom att begränsa sina klädval och inte exponera sina kroppar avdramatisera för att 

inte skada andra eller sig själva. De undvek att bära lågt skura eller avlöjande kläder för att 

andra inte skulle lägga märke till det förlorade bröstet (Piot-Ziegler et al., 2010). Kvinnorna 

märkte av förändringar i hur de upplevde och förstod sig själva (Landmark & Wahl, 2002).  

 

Andra kvinnor beskrev hur de dolde sig själva då de inte kunde dölja förlusten av bröstet (Hill 

& White, 2008; Landmark & Wahl, 2002) och de beskrev en önskan att kunna dölja förlusten 

av bröstet för andra (Landmark & Wahl, 2002). En del kvinnor upplevde att de hade sämre 

förtroende för andra efter mastektomin och kvinnorna var oroliga att andra inte skulle förstå 

deras känslor (Hill & White, 2008).  

 

Kvinnorna upplevde att trots förlusten ville de leva ett normalt liv, som om ingenting 

förändrats, de ville bli sedda för den de var. Att förlora ett bröst innebar mer för kvinnorna än 

de trott, de ville bli bekräftade för mer än sina bröst. Samtidigt hindrade förlusten dem från att 

leva ett normalt liv (da Costa Vargens & Berterö, 2007; Hill & White, 2008; Piot-Ziegler et 

al., 2010,). Kvinnor ansåg att de såg sig själva som den de alltid varit fast med ett bröst 
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mindre. De förstod att det medför vissa begränsningar i deras dagliga aktiviteter och att de har 

vissa behov (da Costa Vargens & Berterö, 2007) samt att förlusten av ett bröst kan resultera i 

många olika förändringar i deras liv (Landmark & Wahl, 2002). Det kunde vara förändring i 

synen på sin kropp, sättet hon upplever och förstår sig själv och förändringar i hur hon ser på 

relationer med nära släktingar (Landmark & Wahl, 2002).  

 

Only my husband and my two children knew… To the rest of the family I didn’t 

tell…It’s gone ten years after my surgery, there’s four years that my father died 

and he never knew… And my mother is still alive and she never knew about that 

either. And she’ll die without listening (da Costa Vargens & Berterö, 2007, s. 

476). 

 

I have two sides, one that is accessible to everybody, when I move, act, laugh. I’m 

not always thinking about my problem, but it is still there, hidden somewhere 

(Piot-Ziegler et al., 2010, s. 494).  

 

After shower, it´d be nice not to have a mirror there. I get worried about my 

husband walking in, or my children walking in… so I cover myself quickly (Ashing 

et al., 2003, s. 50). 

 

 

Att få stöd av andra och känna sig stark 

Flera studier beskrev kvinnornas behov av stöd (Altschuler et al., 2007; Ashing-Giwa et al., 

2006; Elmir et al., 2010; da Costa Vargens & Berterö, 2007). Kvinnorna konstaterade i en 

studie (Elmir et al., 2010) vilket bra stöd familj och vänner var och kvinnor ansåg också att 

stöd var viktigt när det gällde deras tillfrisknande under diagnos, bröstkirurgi och 

återhämtning. Tröst, uppmuntran och förståelse upplevde kvinnorna kom från stödet av familj 

och det stödet hjälpte kvinnorna att hantera sjukdomen, det var också en viktig roll gällande 

kvinnornas återhämtning (Ashing-Giwa et al., 2006) och en kvinna nämnde att det blev lättare 

att se sin spegelbild då hon hade någon vid sin sida (da Costa Vargens & Berterö, 2007). Det 

framkom att partner och vänner som kunde förstå dem och stödja dem var precis vad 

kvinnorna behövde (da Costa Vargens & Berterö, 2007). Kvinnorna identifierade att familjen 

gav uppmuntran, tröst och förståelse för deras behov (da Costa Vargens & Berterö, 2007) och 

partners stöd var det centrala i de positiva utsikterna för dem (Altschuler et al., 2007). Flera 

kvinnor upplevde att ett vårdande stödnätverk var stödjande och bidrog till deras återhämtning 
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samt känslor av lycka, styrka och vitalitet (Elmir et al., 2010). Kvinnor i en studie (Elmir et 

al., 2010) ansåg att de fått stöd från läkarna och att råd från vårdpersonal hade hjälpt dem 

anpassa sig till deras diagnos samt att finna inre styrka. Diagnosen och kirurgin gjorde att 

kvinnorna upplevde sig som starkare individer. 

 

Flera kvinnor ansåg i en studie (Piot-Ziegler et al., 2010) att de var tvungna att se på sig själv 

på ett nytt sätt då mastektomin gett dem förståelse för livet. Mastektomin fick kvinnorna att se 

hur starka de var och hur stark kroppen var genom att den kämpar för att överleva. En kvinna 

ansåg att hon hade genomgått en fantastisk förvandling och en upplevelse som ingenting 

kunde jämföras med, förvandlingen gjorde henne starkare och mer säker på vem hon var 

(Elmir et al., 2010). Kvinnorna i en studie (Piot-Ziegler et al., 2010) upplevde att förlusten av 

bröstet gjorde dem medveten om sig själva och sin kropp, slutligen var det inte så illa och de 

har även blivit medveten om livet innan sjukdomen. Vissa kvinnor kände också en positiv och 

aktiv attityd mot de behov de hade (Elmir et al., 2010; da Costa Vargens & Berterö, 2007) och 

äldre kvinnor ansåg att de var mindre oroliga före och efter mastektomin vilket kvinnorna 

trodde berodde på att de var äldre (Piot-Ziegler et al., 2010). Kvinnornas förmåga att vara 

starka och uppleva optimal livskvalitet påverkades av deras livserfarenhet (Elmir et al., 2010).  

 

My husband’s response to my double mastectomy “Now I can hold you closer.” 

Yes, he is a gem (Altschuler et al., 2007, s. 29).  

 

He consoled me and told me he loved me for the person I am and not for my 

physical appearance (Ashing-Giwa et al., 2006, s. 41).  

 

I am very fortunate to have my family’s support, especially my daughters who 

always accompanies me to my appointments and support me in any way (Ashing-

Giwa et al., 2006, s. 34). 

 

For me, maybe because of my age, it’s not of such importance; it’s not of primary 

concern. In the end I can say that I’m lucky that it’s happening to me now (Piot-

Ziegler et al., 2010, s. 488 ).  
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Diskussion  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelser efter mastektomi. Resultatet 

bestod av analys av elva studier och resulterade i fem slutkategorier: Att förlora sin 

kvinnlighet och känna sig förrådd; Att känna sig stympad; Att känna rädsla för relationer och 

intimitet; Att vilja bli accepterad och leva ett normalt liv och Att känna stöd av andra och 

uppleva styrka. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade på att kvinnor som genomgått mastektomi upplevde 

förlust av kvinnlighet och att de förlorat en viktig del av sin kropp. Kvinnor med kronisk 

smärta upplever att det hindrar deras kvinnliga roller och egenskaper och de upplever att de 

förlorat sin identitet (Bernardes & Lima, 2010). Dell och Papagiannidou (1999) skriver om 

kvinnors upplevelse av hysterektomi, att de förlorar sin kvinnlighet när operationen 

genomförs. Kvinnorna upplever att de förlorar en del av sig själva genom operationen. Den 

levda sjukdomen representerar en omskakning och en oordning i patientens varande i världen. 

Den levda kroppen innebär inte någon tydlig gräns mellan kroppn och självet, därför att 

människan är sin kropp. Sjukdom utgör ett hot mot både kroppen och självet (Toombs, 1993, 

s. 70). 

 

Resultatet i studien visade på att kvinnor som genomgått mastektomi hade sämre självkänsla 

och självförtroende och upplevde sig mindre attraktiva. Det finns en press på människan att 

hon ska se ut på ett visst sätt och det formar sättet människor ser på sig själva och människors 

känslor och tankar om kroppen. Cancer har en stor effekt på människors sätt att framställa sig 

själva, hur personen fungerar och känner (Juarez & Pritchard, 2012). Marriott och Thompson 

(2008) menar att självkänsla är en form av inre uppföljning av ens attraktionskraft inför andra. 

Människans självkänsla grundar sig på vad människan tror att andra tycker om denne. Detta 

resulterar i hur människan ser på sig själv och hur självkänslan utvecklas. Ahlström (2007) 

menar att människor med kronisk sjukdom upplever en ökad osäkerhet och en känsla av att de 

förlorat sin självkänsla och sitt självförtroende och detta förändrar deras självbild. Den person 

de en gång varit finns inte längre.  

  

Resultatet i denna studie visade på att kvinnorna påmindes om sin sjukdom hela tiden och de 

hade svårt att sluta tänka på den. Kroppen gör att personen påminns om sjukdomen hela tiden. 

Kroppsuppfattningen är sammankopplad med könsidentitet. Vissa klarar av att anpassa sig bra 
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till sin nya självbild medan andra har svårt att anpassa sig och detta resulterar i dålig självbild 

och självkänsla (Juarez & Pritchard, 2012). Resultatet i denna litteraturstudie belyste att 

kvinnorna var rädda för intima situationer och hyste rädsla att bli ensam. I en studie (Mercer, 

2008) framkom det att kvinnor som lever med kronisk sjukdom vill kunna sätta på sig 

läppstift och fixa sitt hår för att känna sig som en attraktiv kvinna. Många kvinnor som lever 

med kronisk sjukdom känner sig oattraktiva. Mercer (2008) betonar att det finns många myter 

kring sexualitet då det kommer till människor med kronisk sjukdom. En sådan myt är att 

kronisk sjuka direkt efter diagnos tappar intresset för sex. När kvinnorna drabbades av 

bröstcancer äventyrades sexualiteten och kroppsuppfattningen som var en del av kvinnans 

identitet. Sexualitet kan för människor som haft cancer vara helande. Att ha en intim och 

sensuell relation med sin partner är ofta vad människorna längtar efter. Sexualitet är 

någonting som är en del av människan från liv till död (Sheppard & Ely, 2008). Tan et al., 

(2002) belyser att de områden som påverkas mest för personer som drabbats av cancer är 

känslan av livskvalitet och sexuell funktion. Olika typer av behandling för cancer medför 

svårigheter med intimitet och sexualitet. Det är svårt att normalisera uttrycken sexualitet och 

sexuell funktion eftersom det är olika beroende på sociala, kulturella, politiska och religiösa 

åskådningar men även på grund av personaliga tolkningar. Denna studie visade att sexualitet 

och intimitet påverkas för människor som drabbas av bröstcancer.  

 

Det visade sig i denna litteraturstudie att kvinnorna ville acceptera sig själva och sitt nya liv 

och bli accepterade av andra. Kvinnorna i studien ville leva ett normalt liv efter operationen, 

det kan ses som ett tecken på hopp. Delmar et al., (2005) belyser att många patienter uttrycker 

hopp om framtiden och hopp om att kunna leva ett normalt liv. Hopp får människor att klara 

av situationer i livet som är jobbiga, som sorg och förlust. Delmar et al., (2005) beskriver 

också att förnekelse är ett sätt att hålla fast vid hoppet. Hopp är en viktig del för hur 

människor med kronisk sjukdom förstår och anpassar sig till sin sjukdom. Att uppleva hopp är 

en grundläggande känsla hos alla människor och nödvändig för livet, utan hopp störtas vi mot 

förtvivlan. Hoppet har ett värde och innebär mening med livet. Hopp innebär att se framåt till 

någon händelse med en förväntan på att det ska uppfyllas. Denna förväntan har ansetts positiv 

för att patienter ska följa behandlingsregimer. Det är avgörande med ett gott förhållande 

mellan vårdpersonal och patient, som en viktig del för underhållning och utveckling av hopp 

(Milne, Moyle & Cooke, 2009).  
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Resultatet i denna litteraturstudie visade att stödet från familj, vänner var viktigt för 

kvinnorna. Att ha en partner som stöd är till stor fördel för att förebygga missnöje för kvinnan 

gällande sin kropp. Det har visat sig att det bästa för att minska kvinnans negativa syn på sin 

kropp är ett bra stöd från hennes partner (Juarez & Pritchard, 2012). Burström et al., (2012) 

beskriver att kvinnor känner att stödet de får från sin partner och sina barn ger dem trygghet. 

De får också trygghet av att ha någon vid sin sida på natten då de kommer hem från sjukhuset. 

Tan et al., (2002) menade att för människor som lever med cancer kom det viktigaste stödet 

kommer från familj och vänner. 

 

Resultatet i denna studie visade på att stödet från vårdpersonal var viktigt för kvinnor som 

gjort en mastektomi. Den helande relationen mellan vårdpersonal och patient fokuserar på den 

sjukes upplevelse av sjukdom. Relationen fokuserar på den individuella patientens problem 

för att kunna hjälpa patienten på bästa sätt (Toombs, 1993, s. 117) Stödet från sjuksköterskor 

samt möjligheten att få ställa frågor är viktigt för äldre kvinnor med hjärtproblem. Detta får 

dem att känna sig trygga (Burström et al., 2012). Patienter med annan kronisk sjukdom 

berättar att stödet de får från läkare och sjuksköterskor ger dem hopp om framtiden men också 

känslan av trygghet. De personer som upplever att de inte får stöd från sjukvårdspersonal har 

en känsla av otrygghet och hopplöshet om framtiden och sjukdomen (Milne et al., (2009). 

Människor som är sjuka eller som genomgått behandling behöver stöd från alla runt omkring 

sig för att uppleva trygghet. Det spelar ingen roll om personen är ung eller gammal, alla 

behöver stöd.  

 

Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie användes både kvalitativa och kvantitativa studier, men i de 

kvantitativa studierna valdes att endast det kvalitativa delarna användas för granskning och 

analys. Detta medförde att valet av analys blev en kvalitativ manifest innehållsanalys med 

induktiv ansats. Forskningsprocessen är noggrannt och tydligt beskriven så att läsare lätt ska 

kunna följa och förstå hur tillvägagångssättet har sett ut i de olika delarna, vilket ökar studiens 

pålitlighet och överförbarhet (jmf Holloway & Wheeler, 2010, s.302—303). För att öka 

studiens överförbarhet ytterligare har studiens datainsamling, analysprocess samt resultat 

noggrannt beskrivits för att läsaren ska kunna avgöra om studien är överförbar till liknande 

situationer. I resultatet är citat invävt vilket ökar tillförlitligheten (jmf Graneheim & 

Lundman, 2004). 
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De studier som har analyserats och gett litteraturstudien dess resultat går att härleda tillbaka 

till orginalkällan genom tydliga referenser. Holloway och Wheeler (2010, s.303) skriver att 

överförbarhet innebär att läsaren ska kunna gå tillbaka till orginalkällan. Studierna har 

hittades genom strukturerad sökning, där samma sökord och kombinationer användes i de 

olika databaserna. Författarna är medvetna om att begränsningar i sökningen eventuellt skett 

då fler sökord hade kunnat generera i fler träffar, en bredare sökning samt ett bredare resultat. 

 

Sökningen pågick tills dess att samma artiklar återkom i kombinationerna. De artiklar som 

valdes kvalitetsgranskades av båda författarna, oberoende av varandra, detta stärker 

trovärdigheten (jfm Willman & Stoltz, 2002, s.79). För att uppnå tillförlitlighet ska resultatet 

som presenteras gå att härleda till syftet (Graneheim och Lundman, 2004). I denna studie har 

författarna noga presenterat de upplevelser som kvinnorna i de granskade studierna upplevde 

och resultatet har hela tiden jämförts mot syftet. 

 

Intervention 

Resultatet i denna litteraturstudie visade på vikten av stöd från vårdpersonal för att ge 

trygghet. Tryggheten och stödet kan visa sig genom att sjuksköterskorna informerar 

patienterna om effekterna av mastektomi och bröstcancer. Genom information kan kvinnorna 

hitta copingstrategier för att handskas med det som inträffat i deras liv (Graydon et al., 1997). 

 

Då många kvinnor kände ett behov av att dölja sina kroppar samt skämdes över sitt utseende 

och upplevde känslor som att inte vara kompletta kvinnor så kan en kroppsorienterad 

intervention, exempelvis massage, vara till hjälp. Kvinnor som kan vara i behov av denna 

intervention är de som har en dålig självbild, dåligt självförtroende samt kvinnor som har 

svårt att acceptera förlusten av sitt bröst. Denna typ av intervention skulle kunna hjälpa 

kvinnorna att anpassa sig till sin förändrade kroppsuppfattning och få en annan förnimmelse 

av beröring som ger dem en möjlighet att uppleva sina kroppar på ett nytt, positivt sätt 

(Bredin, 1999).  

 

Det visade sig i resultatet i denna studie att kvinnor kände kris över det som inträffat i sitt liv. 

De kände förlust över sitt tidigare liv, de kände sig förrådda och att de förlorat någonting 

viktigt. Alla kvinnor borde erbjudas ett ”Kom-igång-program”, ett program som har olika 

teman som rör sjukdom, behandling, kost, livsstil, kris och utveckling, samt om osäkerhet, 



22 

 

familj och relationer och om att komma tillbaka till vardag och arbete. Utöver detta erbjuds 

fysisk träning och sessioner i avslappning. Vad detta program kan medföra är information och 

kunskap samt öka deras fysiska aktivitet som kan medföra minskade sjukskrivningar och leda 

till minskad ångest och depression (Socialstyrelsen, 2007).  

 

Slutsats 

Resultatet i denna litteraturstudie visade på att kvinnor upplevde förändrad kroppsbild vilket 

medförde förändrade relationer till andra människor. Det framkom även att kvinnor upplevde 

sorg och depression över förlusten av sitt bröst och sin förändrade kroppsbild. Diskussionen 

visade på hur viktig kroppsuppfattningen är och att den är sammankopplad med könsidentitet. 

Det framkom att kvinnorna ville acceptera sin nya situation och bli accepterade för dem som 

de är. De var också rädd för intima situationer och ville inte visa sin kropp för andra. De 

kände ett behov av stöd från människor runt dem.  

 

Resultatet visade också på att kvinnor upplevde stöd från vårdpersonal där de gav information 

och det visar på att vårdpersonal måste våga prata med kvinnorna och ge dem tid att berätta, 

genom detta kan kvinnorna få copingstrategier att klara av sin förändrade kroppsuppfattning. 

Förhoppningen författarna för denna studie har, är att sjuksköterskor ska få en förståelse för 

hur kvinnor som genomgått mastektomi upplever sin situation och sin kropp. Genom denna 

förståelse kan sjuksköterskor hjälpa patienter genom information, stöd att uppleva trygghet. 

Förhoppningen är att vårdpersonal ska visa förståelse för förändringar i kvinnors 

kroppsuppfattning och visa dem förståelse och stötta dem där de är idag. Sjuksköterskor 

måste förstå och bemöta kvinnornas behov av samtal kring sexuella frågor och våga fråga och 

lyssna. Författarna av denna studie tycker att sjuksköterskor måste få större insikt och 

kunskap om hur man kan stödja och hjälpa dessa kvinnor. Denna litteraturstudie visar på att 

mer forskning behövs gällande hur sjuksköterskor kan bemöta och stödja kvinnor efter en 

mastektomi, därför önskar författarna av denna studie mer forskning om vad kvinnor som 

genomgått mastektomi hade önskat för information, hjälp och stöd innan operation. 

Bemötande är otroligt viktig och stödet från sjuksköterskor kan ge kvinnorna trygghet medan 

de utan stöd kan uppleva hopplöshet om framtiden.  
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