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Sammanfattning 
Bakgrund: Flertalet kvinnor som har genomgått ingreppet mastektomi i samband med
bröstcancer drabbas av psykisk ohälsa. Uppfattningen om att förlora ett bröst skiljer sig för 
varje enskild individ. En del kvinnor upplever ingreppet som en lättnad då de blir av med den 
sjuka kroppsdelen, andra upplever ingreppet som ett hot mot deras identitet och kan förändra 
deras självuppfattning. Kvinnornas livskvalité kan påverkas negativt av en mastektomi,
därför behövs kunskap om strategier för att hantera den förändrade livssituationen. 
Syfte: Att beskriva strategier som mastektomerade kvinnor vid bröstcancer använder sig av 
för att hantera sin livssituation och främja god livskvalité. 
Metod: En litteraturöversikt med integrerad design. Grundad på nio vetenskapliga artiklar. 
Resultat: Det framkommer i denna studie att tre strategier som bidrar till att mastektomerade 
kvinnor kan hantera sin livssituation och främja god livskvalité är: Att skapa meningsfullhet i 
tillvaron, att använda sig av stöd från omgivningen och att anpassa sig. Dessa strategier 
innefattar sex olika tillvägagångsätt som kvinnor använder sig av. Dessa tillvägagångssätt är:
att söka tilltro i religion, att känna samhörighet, att få stöd från familjen, att få stöd utifrån,
att använda sig av avledande aktiviteter och att använda sig av inre resurser. 
Slutsats: Resultatet i denna studie indikerar att kvinnor som finner strategier för att hantera 
sin livssituation får goda förutsättningar att bemöta utmaningarna som en mastektomi kan 
innebära. Ur ett omvårdnadsperspektiv kan sjuksköterskans kunskap om dessa strategier vara 
ett hjälpmedel i mötet med dessa kvinnor för att främja deras livskvalité.
Nyckelord: Copingstrategier, Kvinnor, Livskvalité, Mastektomi, Psykologisk anpassning.
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Inledning
Bröstcancer är den cancerform som anses vara mest fruktad hos kvinnor främst för att 

konsekvenserna av behandlingen anses vara livsomvälvande och kan innebära förlust av en 

kroppsdel (Galdino de Lima m.fl., 2018). Cirka 9000 kvinnor i Sverige drabbas årligen av 

bröstcancer (Cancerfonden, 2018). Mastektomi är en behandlingsform som kan tillämpas på 

kvinnor med bröstcancer, ingreppet innebär att hela bröstet opereras bort (Bergh m.fl., 2007).

Kvinnors uppfattning om förlusten av ett bröst är individuell, en del kvinnor kan drabbas av 

psykisk ohälsa efter ingreppet (Sun, Ang, Ang, & Lopez, 2018). Sorgen av att förlora ett bröst 

kan vara svår att hantera då bröstet är en symbol för kvinnlighet, sexualitet, moderskap och 

sensualitet. Mastektomi kan upplevas som en stympning av kvinnligheten samtidigt som det 

kan vara en livsavgörande behandling. Eftersom upplevelsen av en mastektomi är 

mångfacetterad är det av vikt för sjuksköterskan att ha en bred förståelse om psykosocialt 

omhändertagande i bemötandet med de drabbade kvinnorna. Genom att sjuksköterskor 

erhåller djupare kunskap om användbara strategier kan kvinnor som genomgått en 

mastektomi erbjudas adekvat stöd för att hantera sin nya livssituation (Sun m.fl., 2018). I

denna litteraturöversikt kommer strategier som mastektomerade kvinnor använder sig av för 

att främja god livskvalité att beskrivas. 

Bakgrund
Kvinnors upplevelser vid mastektomi
Enligt Cruickshank, Kennedy, Lockhart, Dosser och Dallas (2008) kan ett cancerbesked 

upplevas som en krisreaktion. Kvinnan kan känna sig frisk trots att hon har drabbats av en 

allvarlig sjukdom vilket kan upplevas som motsägelsefullt (Cruickshank m.fl., 2008). Att 

mista sitt bröst i kampen om överlevnad kan göra att kvinnan känner både tacksamhet och 

lidande samtidigt (Fang, Shu, & Fetzer, 2011). Tacksamheten för att detta kanske kommer att 

rädda hennes liv och lidandet för att ha blivit av med sitt bröst. Första tiden efter insjuknandet 

brukar handla om kampen om att överleva, det är inte förrän senare som processen att leva 

med de kroppsliga förändringarna sätter igång (Fang m.fl., 2011).Uppfattningen om att 

förlora ett bröst skiljer sig för varje enskild individ (Fallbjörk, Salander, & Rasmussen, 2012).

En del kvinnor kan känna att de förlorar sig själva och för andra kvinnor har det inte lika stor 

betydelse att förlora bröstet (Fallbjörk m.fl., 2012). Förlusten av ett bröst i kombination med 

andra behandlingar kan påverka kvinnans sexuella lust (Bäcklund, Sandberg, & Åhsberg, 

2016). Kvinnan kan känna sig känslomässigt trött och skör efter att ha genomgått en 
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mastektomi (Bäcklund m.fl., 2016). Enligt Sun m.fl. (2018) kan kvinnor uppleva känslor av 

otillräcklighet som fru och mamma. Unga kvinnor kan uppleva att förlora bröstet som ett hot 

mot deras moderskap, då förlusten av bröstet påverkar deras förmåga att amma och där med 

knyta det starka bandet till sitt barn som amningen kan innebära (Sun m.fl., 2018).

Bröstcancer och mastektomi 
Bröstcancer är den form av cancer som är vanligast förekommande hos kvinnor i västvärlden,

årligen diagnostiseras cirka 9000 kvinnor i Sverige (Cancerfonden, 2018). Medianåldern för 

kvinnor som drabbas är 64 år och färre än 5 % av de som insjuknar är under 40 år. Det 

vanligaste symptomet för upptäckt av bröstcancer är en tumör i bröstet. Flertalet tumörer 

upptäcks vid mammografi innan symptomdebut. Åtta av tio kvinnor överlever bröstcancer. 

Chansen för överlevnad ökar beroende på om cancern upptäcks i ett tidigt stadie 

(Cancerfonden, 2018). Det finns olika metoder för att behandla bröstcancer (Planck & 

Palmgren, 2016). I första hand är operation alternativet, där tas den del av bröstet som 

innehåller tumören och dess intilliggande vävnad bort. Operationsmetod väljs ut efter 

utbredning och karaktär (Planck & Palmgren, 2016). Mastektomi utförs när tumören är större 

än tre-fyra centimeter, om tumören sitter centralt i ett litet bröst eller om det är multifokal 

cancer i bröstet (Bergh m.fl., 2007). En mastektomi innebär att hela bröstvävnaden tas bort, 

även bröstvårtan och vårtgården men vävnaden i armhålan sparas. En mastektomi är ett 

förstahandsalternativ när bröstbevarande kirurgi inte är ett säkert alternativ eller när resultatet 

inte kan ge kosmetisk tillfredställelse (Bergh m.fl., 2007). Att behöva ta bort bröstet innebär 

en stor livsförändring (Piot-Ziegler, Sassi, Raffoul, & Delaloye, 2010). Denna kroppsliga 

förändring kan leda till en förändrad självuppfattning och vissa sociala hämningar (Piot-
Ziegler m.fl., 2010).

Psykologiska utmaningar vid mastektomi
Kvinnorna kan känna skam och rädsla för att bli diskriminerade i samhället för att vara 

otillräckliga som kvinnor (Sun m.fl., 2018). Flera kvinnor har uppgett att de försökt dölja 

förlusten av bröstet efter mastektomin genom att täcka över området vid sociala 

sammankomster. Ärret efter mastektomin kan väcka känslor hos kvinnorna och påminna dem 

om att de överlevt cancer men också föra deras tankar till döden. En del kvinnor som har 

överlevt bröstcancer ser sig själva som starka och kraftfulla överlevare, trots de psykiska och 

emotionella utmaningar som de har ställts inför. Dessa kvinnor känner tacksamhet över att ha 
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fått en andra chans i livet trots det stigmat som en mastektomi innebär (Sun m.fl., 2018).

Dock är det vanligt att kvinnor som genomgått en mastektomi undviker att samtala om sina 

känslor i mötet med sjukvårdspersonalen (Bäcklund m.fl., 2016).

Personcentrerad omvårdnad vid mastektomi
Sjuksköterskans första möte med patienten utgör en grund för en lyckad rehabilitering 

(Cruickshank m.fl., 2008). Psykosocialt stöd har betydelse för trygghet, välmående och 

livskvalité. Det är betydelsefullt att sjuksköterskan skapar en förtroendeingivande och 

tillitsfull relation med patienten redan från sjukdomsdebuten (Cruickshank m.fl., 2008).

Redan vid det första mötet med en kvinna som genomgått en mastektomi bör sjuksköterskan 

identifiera behovet av psykiskt stöd och ta reda på hur kvinnans sociala nätverk ser ut 

(Bäcklund m.fl., 2016). Innebörden av femininitet och kvinnlighet som är knuten till kvinnans 

bröst gör att sjukvårdspersonalen behöver förstå de potentiella psykologiska besvär som kan 

uppstå till följd av att förlora bröstet (Sun m.fl., 2018). För att kunna utföra en god omvårdnad 

som utgår ifrån ett personcentrerat förhållningssätt behöver sjuksköterskan ha bästa 

tillgängliga evidens för olika omvårdnadsinsatser (Willman, Bahtsevani, Nilsson, & 

Sandström, 2016, Kapitel 2).

För att omvårdnaden ska bli personcentrerad är det av vikt att patienten ges möjlighet att 

uttrycka sina känslor (Cruickshank m.fl., 2008). Genom att vara lyhörd och samtala med 

patienten kan sjuksköterskan stödja patienten (Cruickshank m.fl., 2008). En väl fungerande 

personcentrerad omvårdnad innebär att patienten är delaktig i sin vård, känner tillfredställelse 

och välbefinnande (McCance & McCormack, 2019). Sjuksköterskan kan använda sig av 

patientens livsberättelse som redskap för att individanpassa omvårdnaden (Santamäki Fischer, 

2010). Livsberättelser kan ge kunskap som påverkar omvårdnaden och gör den meningsfull, 

ändamålsenlig och tillitsfull. En livsberättelse berättar hur individen förhåller sig till sina 

relationer, sin miljö, framtid och död. Genom att samla information om hur en människa 

upplever och erfar sitt liv, samt belysa lidandet kan känslan för vad individen upplever 

fördjupas hos andra personer. Denna kunskap kan fungera som ett verktyg för att erbjuda 

lindring, tröst och lättnad även i de situationer då ohälsotillståndet inte går att bota (Santamäki 

Fischer, 2010). För att som sjuksköterska kunna ge rätt stöd behövs en kartläggning göras av 

patientens befintliga resurser, självbild, syn på diagnos, rädslor och förväntningar samt tankar 

kring planerad operation (Weaver, 2009). Denna kartläggning behövs för att sjuksköterskan 
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ska kunna bilda en uppfattning om patientens unika problem och behov (Liebert m.fl., 2003).

Genom denna uppfattning kan sjuksköterskan hjälpa patienten att finna strategier för att 

hantera en förändrad livssituation (Liebert m.fl., 2003).

Strategier vid förändrad livssituation 
En del kvinnor som har genomgått en mastektomi har funnit strategier för att hantera sin 

livssituation trots den negativa psykologiska påverkan och förändring av identitet som

ingreppet kan innebära (Sun m.fl., 2018). Copingstrategier är en individs förmågor till att 

bemästra påfrestningar och krav (Linton & Flink, 2016, Kapitel 8). Det finns olika sätt att 

hantera symptom vid svåra händelser. Copingstrategier kan ha mer eller mindre effekt 

beroende på situation. Dessa strategier kan antingen vara adaptiva eller maladaptiva. För att få 

ökad förståelse om hur en patient fungerar kan sjuksköterskan skapa sig en bild av vilka 

copingstrategier patienten använder sig av. Detta underlättar mötet med patienten i den 

aktuella situationen. Vilka copingstrategier som passar beror på patientens förutsättningar. 

Det krävs en flexibilitet hos sjuksköterskan och patienten i valet av copingstrategier och 

tillämpningen av dem (Linton & Flink, 2016, Kapitel 8).

I början av 1970-talet utvecklade sjuksköterskan Callista Roy en omvårdnadsmodell för 

anpassning (Roy, 2009). Denna modell handlar om anpassning när förändringar i livet sker. 

Det kan till exempel vara hur människan anpassar sig till en miljö eller en situation som har 

förändrat sig. Roy beskriver att anpassning är en copingprocess för att bevara människans 

integritet när livsomständigheter påverkar. Målsättningen med Roys adaptionsmodell som 

ramverk är att involvera kunskap om beteendemässiga utgångspunkter från omvårdnad som 

ska främja anpassning. Ett av målen för nursing är att patienten ska anpassa sig till sin nya 

livssituation (Roy, 2009). I studien “ Psychological Resilence as a Protective Factor for the 

Body image in Post-Mastectomy Women with Breast Cancer” framkommer det att 

sjuksköterskans fokus gällande copingstrategier bör ligga på att undervisa patienten till att 

bygga upp ett konstruktivt och positivt känslomönster, vilket kan användas som resurs vid 

svåra situationer (Izydorczyk, Kwapniewska, Lizinczyk, & Sitnik-Warchulska, 2018). Sun 

m.fl. (2018) betonar i sin studie att det behövs djupare kunskap om strategier för att hjälpa 

kvinnor som genomgått en mastektomi att hantera sin förändrade livssituation.
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Problemformulering
Flertalet kvinnor som har genomgått en mastektomi drabbas av psykisk ohälsa. Uppfattningen 

om att förlora ett bröst skiljer sig för varje enskild individ. En del kvinnor upplever ingreppet 

som en lättnad då de blir av med den sjuka kroppsdelen, andra upplever ingreppet som ett hot 

mot deras identitet och kan förändra deras självuppfattning. Kvinnors livskvalité kan påverkas 

negativt av en mastektomi därför behövs kunskap om strategier för att hantera den förändrade 

livssituationen. Med anledning av detta behövs vidare forskning om ämnet för att de kvinnor 

som genomgått en mastektomi ska kunna erbjudas ett gott psykosocialt omhändertagande.

Genom att sjuksköterskor erhåller djupare kunskap om strategier som kan hjälpa 

mastektomerade kvinnor, kan kvinnorna erbjudas adekvat stöd för att hantera sin livssituation. 

Syfte
Att beskriva strategier som mastektomerade kvinnor vid bröstcancer använder sig av för att 

hantera sin livssituation och främja god livskvalité.

Metod
Design 
För att besvara syftet med denna studie har en litteraturöversikt med integrerad metod utförts 

enligt Whittemore och Knafl (2005). Denna metod innebär att studien baseras på kvalitativa 

och kvantitativa vetenskapliga artiklar (Whittemore & Knafl, 2005). Den valda metoden 

ansågs lämpa sig till denna studie då den tillåter en kombination av artiklar med olika

metoder. Whittemore och Knafl (2005) beskriver att deras metod gör det möjligt att 

presentera olika synvinklar på ett omvårdnadsproblem. Denna metod har potential att spela 

stor roll i den evidensbaserade omvårdnaden (Whittemore & Knafl, 2005). Willman m.fl.

(2016, Kapitel 4) menar att genom att sammanställa tidigare resultat i vetenskapliga artiklar

kan detta ge en bredare insikt inom ett valt ämne.

Urval
I studien tillämpades ett homogent urval som är en typ av ”purposive sampling”, eftersom 

författarna enbart vill inrikta sig på mastektomerade kvinnor. Ett homogent urval innebär att 

forskarna strävar efter en liten variationsbredd och en bestämd population (Kristensson, 2014,

Kapitel 10). Studien inkluderar nio vetenskapliga artiklar. Fem artiklar är kvalitativa och fyra
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artiklar är kvantitativa. Dessa artiklar besvarar syftet att beskriva strategier som 

mastektomerade kvinnor vid bröstcancer använder sig av för att hantera sin livssituation och 

främja god livskvalité. 

Inklusionskriterier

De valda vetenskapliga artiklarna är skrivna på engelska och publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter. Artiklarna inkluderar kvalitativ och kvantitativ forskning. Dessa artiklar är 

godkända av en etikkommitté och redogör utförligt för etiska överväganden. En av 

inklusionskriterierna var att populationen i artiklarna enbart skulle bestå av kvinnor över 18 

år. Det gjordes en avgränsning mellan åren 1999-2019 för att täcka forskningsområdet.

Artiklarna i Cinahl skulle vara Peer Reviewed och Reasearch article. Peer Reviewed innebär 

att experter inom samma område granskat artikeln före publicering (Willman m.fl., 2016, 

Kapitel 7). Research article innebär att det är en fullständig forskningsstudie samt en 

originalartikel från Cinahl. Artiklarna från Pubmed skulle vara Journal article eftersom sådana 

artiklar är skrivna av experter inom området och presenterar den senaste forskningen

(Willman m.fl., 2016, Kapitel 7).

Exklusionskriterier

Artiklar som enbart berörde coping vid diagnosen bröstcancer, rekonstruktiv kirurgi, strålning 

och kontralateral profylaxtisk mastektomi valdes bort. Artiklar med litteraturöversikt som 

design valdes bort eftersom de inte var primärkällor. Artiklar som var äldre än 20 år valdes 

bort för att resultatet inte skulle anses som inaktuellt. 

Datainsamling
De vetenskapliga artiklarna som användes i studien för att besvara syftet söktes fram genom 

databaserna Cinahl och Pubmed. Namnet Cinahl är en förkortning till ” Cumulative Index to 

Nursing and Allied Health Literatur (Willman m.fl., 2016, Kapitel 7). Pubmed är den största 

medicinska databasen som inriktar sig på bland annat omvårdnad och medicin, den är bredare 

än Cinahl. Dessa två databaser kompletterar varandra (Willman m.fl., 2016, Kapitel 7). För att 

begränsa sökningen till relevant litteratur för forskningsområdet har Cinahl Headings och 

Medical Subject Headings (MeSH) använts. Dessa två uppslagsverk är verktyg för att 

använda rätt ämnesord och få fram rätt sökningar i dessa databaser, ämnesorden benämns som 

MeSH-termer (Willman m.fl., 2016, Kapitel 7).



11

Innan datainsamlingen påbörjades valdes fem nyckelord ut som kan relateras till syftet med 

denna studie, vilket är förenligt med det tillvägagångssätt som beskrivs av Willman m.fl. 

(2016, Kapitel 7). Dessa fem nyckelord var: Coping, Mastectomy, Psychological adaptation, 

Quality of life och Women. Nyckelorden söktes först på i fritext för att få en överblick av 

forskningsläget. I nästa steg söktes synonymer till nyckelorden upp i Pubmeds och Cinahls 

uppslagsverk, även två andra synonymer till nyckelordet ”women” valdes ut av författarna. 

Inledningsvis söktes varje sökord och MeSH-term för sig och antalet träffar redovisades i

nedanstående bilagor 1 och 2. Sökord som motsvarade varandra lades sedan ihop i block. I 

blocksökningen användes den booleska söktermen OR, för att binda ihop sökorden. När varje 

sökblock hade sökts fram lades dessa block ihop genom att använda den booleska söktermen 

AND mellan blocken, vilket Willman m.fl. (2016, Kapitel 7) påtalar i sin bok. I Pubmed 

resulterade blocksökningen i 84 artiklar. Författarna läste samtliga 84 artiklar på titelnivå, för 

att sedan välja ut artiklar som skulle läsas på abstractnivå. 62 artiklar lästes på abstractnivå 

och där efter lästes 15 artiklar i fulltext. Av de 15 lästa artiklarna i fulltext valdes nio artiklar 

ut för kvalitetsgranskning utefter Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011, Kapitel 8) mall för 

kvalitetsgranskning. I Cinahl resulterade blocksökningen i 23 artiklar. Författarna läste 

samtliga 23 artiklar på titelnivå för att sedan välja ut artiklar som skulle läsas på abstractnivå. 

22 artiklar lästes på abstractnivå och därefter lästes åtta artiklar i fulltext. Av de åtta lästa 

artiklarna i fulltext valdes tre artiklar ut för kvalitetsgranskning. Sökningarna är presenterade i 

Bilaga 1 och Bilaga 2. Slutligen gjordes en ny sökning för att kontrollera att inga relevanta 

artiklar hade missats. Denna sökning inkluderade orden: Breast cancer, breast neoplasms och 

breast neoplasms som MeSH-term. Dessa ord hade författarna valt bort i tidigare sökningar

för att inte riskera att få ett för generellt urval av artiklar om bröstcancer. Sökningen visade 

sig ge färre resultat i både Pubmed och Cinahl än de sökningarna som gjordes utan dessa ord 

och därför exkluderades dessa ord.

Dataanalys
De 12 utvalda artiklarna lästes upprepade gånger av bägge författarna innan granskning. Först 

lästes artiklarna enskilt och sedan diskuterades och granskades de gemensamt. Artiklarna 

granskades med hjälp av Willman m.fl. (2011, Kapitel 8) mallar för kvalitetsgranskning. 

Exempel på granskningsmallarna, både en kvalitativ och en kvantitativ finns som bilaga 5 och 

6. Den kvantitativa kvalitetsgranskningsmallen har anpassats för att motsvara studiens design

eftersom inga av de utvalda artiklarna var ”Randomized Controlled Trial” (RCT) eller
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”Controlled Clinical Trial” (CCT) studier. Svarsalternativ som till exempel likvärdiga grupper 

vid start och blindning av patienter togs bort. Svarspoängen räknades ihop och omvandlades 

till procent. Samtliga 12 artiklar gick igenom kvalitetsgranskningen. Åtta artiklar hade hög 

kvalité, två artiklar hade medelkvalité och två artiklar hade låg kvalité, se bilaga 3 och 4a. 

Slutligen inkluderades nio artiklar i studien som ansågs vara relevanta för att besvara syftet,

för att sedan påbörja dataanalysen. 

Dataanalysen utfördes i enlighet med The integrative review: updated methodology av 

Whittemore och Knafl (2005). De fyra steg som dataanalysen innehåller är: datareduktion, 

dataöversikt, datajämförelse, konklusion och verifiering (Whittemore & Knafl, 2005). Det 

första steget är datareduktion, där lästes artiklarna enskilt på originalspråk upprepade gånger 

för att få en överblick av innehållet. Sedan diskuterades innehållet gemensamt. Därefter togs

meningar ut som besvarade syftet, dessa meningar diskuterades och stämdes av gentemot 

syftet. För att hitta tillbaka till primärkällan och få en bra struktur kodades de utvalda

meningarna. Varje artikel fick en bokstav från A-I samt efterföljande siffror som 

representerade sidan som meningen plockats ut ifrån. I det andra steget som är dataöversikt 

sammanställdes de utvalda meningarna i tabellform och översattes till svenska. 

Översättningen gjordes gemensamt av författarna för att de skulle vara överens om att 

översättningen blev korrekt. De artiklar som bestod av kvantitativa data översattes till 

textform, inga justeringar gjordes med det kvalitativa innehållet. Dataöversikten jämfördes i 

det tredje steget som är datajämförelse, detta gjordes för att kunna urskilja likheter och 

olikheter. Sex kategorier som besvarade syftet identifierades. Dessa kategorier var: att söka 

tilltro i religion, att känna samhörighet, att få stöd från familjen, att få stöd utifrån, att 

använda sig av avledande strategier och att använda sig av inre resurser. Data som berörde 

samma område delades in i tre övergripande kategorier, dessa var: Att skapa meningsfullhet i 

tillvaron, att använda sig av stöd från omgivningen och att anpassa sig. I det sista steget som 

är konklusion och verifiering sammanställdes tidigare analyserat material och slutsatser drogs 

utifrån det. Slutligen verifierades resultatet med varje primärkälla. Exempel på analys finns 

redovisat i bilaga 7.  
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Forskningsetiska överväganden 
Innan studien påbörjades tog författarna ställning till de etiska riktlinjerna som enligt 

Kjellström (2017) ska tas i beaktning under hela arbetets gång. Vid granskning av artiklarna 

försäkrade författarna sig om att samtliga inkluderade artiklar innehöll ett etiskt godkännande 

från en etikkommitté, vilket även nämns vara av vikt i Helsingforsdeklarationen som 

beskriver centrala forskningsetiska riktlinjer som tillämpas inom dagens forskning 

(Kjellström, 2017). Då kvinnorna i artiklarna har givit samtycke att medverka och bevarats

anonyma av forskarna gjordes bedömningen att inga individer utsattes för risk eller skada 

genom att utföra denna litteraturstudie. Författarna av denna studie ansåg att nyttan med 

studien övervägde eventuella risker, då resultatet i denna studie ansågs vara av vikt för

sjuksköterskor i mötet med kvinnor som genomgått en mastektomi.

Förförståelse
En aspekt att ta hänsyn till i en studie är att allt forskningsunderlag ska redovisas och inte vara 

vinklat på så sätt att forskarnas egna åsikter stödjs (Kjellström, 2017). Författarna av denna 

studie hade en viss förförståelse för ämnet och denna aspekt togs hänsyn till under studiens 

gång. Båda författarna har stött på kvinnor som har genomgått en mastektomi, dessa kvinnor 

har haft olika förhållningssätt till sin förändrade livssituation efter ingreppet. Författarna har 

sett ett lidande hos några av dessa kvinnor och intresserade sig då för hur olika strategier kan 

hjälpa kvinnor att hantera livssituationen. Priebe och Landström (2017) anser att begreppet 

förförståelse syftar på att forskare redan innan en studie påbörjas kan och vet en hel del om 

ämnet eller studieobjektet. Det behöver inte bara handla om tidigare kunskap utan också om 

forskarens värderingar och livserfarenheter (Priebe & Landström, 2017).

Resultat
Resultatet grundade sig på fem kvalitativa och fyra kvantitativa artiklar. Tre övergripande 

strategier som framkom i analysen var: Att skapa meningsfullhet i tillvaron, att använda sig 

av stöd från omgivningen och att anpassa sig. Dessa strategier inkluderade sex olika 

tillvägagångsätt, dessa var: att söka tilltro i religion, att känna samhörighet, att få stöd från 

familjen, att få stöd utifrån, att använda sig av avledande aktiviteter och att använda sig av 

inre resurser. Strategierna användes av mastektomerade kvinnor för att hantera sin 

livssituation och främja god livskvalité.
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Tabell 1, översikt av fördelning av innehållet i artiklarna i resultatet.

Att skapa meningsfullhet i

tillvaron

Att använda sig av stöd 

från omgivningen

Att anpassa sig

Artiklar Att söka 
tilltro i 
religion 

Att känna
samhörighet

Att få stöd 
från 
familjen

Att få stöd 
utifrån

Att använda 
sig av 
avledande 
aktiviteter

Att använda 
sig av inre 
resurser

(Ashing-
Giwa m.fl., 
2004)

x x x x x x

(Chuang, 
Hsu, Yin, & 
Shu, 2018)

x x x x

(Fouladi 
m.fl., 2013)

x x x x

(Hajian, 
Mehrabi, 
Simbar, & 
Houshyari, 
2017)

x x x x x

(Hussain,
Kanji, 
Lalani, 
Moledina, & 
Sattar, 2019)

x x x x

(Jang m.fl., 
2013)

x

(Kroemeke, 
Bargiel-
Matusiewicz, 
& Kalamarz, 
2017)

x

(Nápoles, 
Ortíz, 
O’Brien, 
Sereno, & 
Kaplan, 
2011)

x

(Yamani 
Ardakani, 
Tirgari, & 
Roudi 
Rashtabadi, 
2019)

x x
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Att skapa meningsfullhet i tillvaron

Att söka tilltro i religion 

Andlighet och tron på gud visade sig vara en betydande komponent för flertalet kvinnors 

upplevelse vid cancer (Ashing-Giwa m.fl., 2004). Att ha fullständig tilltro till gud har visat sig 

vara en styrka som har fått kvinnorna att hålla en hög moral genom behandling av bröstcancer

(Hussain m.fl., 2019) Andlighet belystes som ett fundament i läkningsprocessen som kunde 

ge tröst, stärka självförtroendet och minska rädslor (Ashing-Giwa m.fl., 2004). Överlevare har 

nämnt att tron på gud har hjälpt dem att finna mental hälsa och att lita på läkaren, då de ansåg

att gud hjälpte läkaren att ge en lyckad behandling (Ashing-Giwa m.fl., 2004).

“Jag litar bara på gud. All tro är till gud och han kommer att ge oss ett mirakel. Du kan inte 
göra någonting om du redan har cancer. Gud är den som ger oss liv, han är också den som 

kommer att ta livet ifrån oss.” (Ashing-Giwa KT m.fl., 2004 s.416)

Vidare ansågs religiösa ritualer hjälpa kvinnorna att hantera stress och få sinnesro (Hussain 

m.fl., 2019). Ett antal kvinnor uppgav att böner hjälpte dem att hantera sina problem och 

krisen som uppstod i samband med diagnos och tiden efter (Hajian m.fl., 2017). Andra 

kvinnor berättade att deras största tröst under behandling kom från tro och att utöva religiösa 

ritualer (Hussain m.fl., 2019). Genom att känna tacksamhet till gud och se sjukdomen som ett 

sätt att påbörja ett nytt liv uppgav kvinnorna att deras tro fungerade som en copingstrategi 

(Hussain m.fl., 2019). Tron på gud hade enligt kvinnorna en betydande roll som fungerade

som hjälp till att samtycka och ta sig igenom mastektomin (Fouladi m.fl., 2013). Kvinnorna 

trodde att uppkomsten av sjukdomen var guds vilja och att den var en del av ödet som gud 

hade förutbestämt (Fouladi m.fl., 2013).

”Jag försökte att inte vara fast i min sorg. Jag intalade mig själv att det vara ödet. Jag är en 
religiös person och genom att vara väldigt ledsen begår jag en synd.” (Fouladi m.fl., 2013

s.2081).

Religion har visat sig vara förknippad med livskvalité på flera olika sätt beroende på religiös 

inriktning, men har också visat sig ha ett samband med ångest och depression (Jang m.fl., 

2013). Det framkom att inriktningen och intensiteten av hur religionen utövas kunde vara 

relaterad till depression, inte religionen i sig. Religionen hade en betydande roll för 

kvinnornas livskvalité och känsloliv. Det visade sig att den religiösa inriktningen och stadiet 

av sjukdomen hade betydelse för den mentala hälsan och livskvalitén hos kvinnor som 
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genomgått en mastektomi. Att stötta patienter i sin tro kunde öka deras möjligheter att hantera 

sjukdomen och stressen som medföljde, varje individ sågs som unik i sin trosutövning (Jang 

m.fl., 2013). Flera av de mastektomerade kvinnorna kände tacksamhet till gud för att de fick 

leva och fick hälsan tillbaka (Fouladi m.fl., 2013). De påminde sig själva att det var värt att 

leva och att vara frisk trots förlusten av bröstet. Att återfå hälsan efter en mastektomi

upplevdes för ett antal kvinnor som att få en andra chans i livet (Fouladi m.fl., 2013).

”Jag känner mig lycklig att jag har fått hälsan tillbaka. Ingenting i världen är lika värdefullt 
för en människa som hälsan. Tack gud.” (Fouladi m.fl., 2013 s.2082).

Att känna samhörighet 

Att ta bort ett bröst kunde resultera i att temporärt förlora sig själv (Chuang m.fl., 2018).

Genom att återgå till ett vanligt liv hanterade kvinnorna förlusten av sig själva. De utförde

sina dagliga aktiviteter som vanligt för att behålla sin sociala funktion och kvinnoroll. Att 

bibehålla de dagliga aktiviteterna med familjen hjälpte kvinnorna att bygga upp sig själva 

igen (Chuang m.fl., 2018). Ett normalt liv var en stor motiverande faktor för återhämtning och 

ett effektivt sätt att hantera situationen (Yamani Ardakani m.fl., 2019). Flertalet kvinnor 

nämnde att de ville återgå till sina vardagliga roller som fru och mamma (Hajian m.fl., 2017).

Att ta hand om barnen, handla, laga mat och att fortsätta arbeta fick dem att känna att livet 

fortsatte som vanligt. Detta fick dem att uppleva att de hade kontroll över situationen (Hajian 

m.fl., 2017).

” Jag gick till universitetet och undervisade i sex timmar med ett dränage i mitt bröst efter 
mastektomin. Jag föredrog att fortsätta arbeta som innan, därför var det vad jag försökte att 

göra. Jag intalade mig själv att det var möjligt.” (Hajian m.fl., 2017 s.221).

Majoriteten av kvinnorna som arbetade innan cancerdiagnosen var intresserade av att återgå 

till sitt arbete, några av dem försökte att arbeta som innan de fick diagnosen (Hajian m.fl., 

2017). För att öka självkänslan var det av vikt att minska negativ självuppfattning och 

samtidigt öka kvinnornas yrkesroll, familjeroll och roll i sociala nätverk (Chuang m.fl., 2018).

Ett antal kvinnor som berättade om sin sjukdom för arbetsgivare och kollegor upplevde att de 

fick stöd från dem (Ashing-Giwa m.fl., 2004). De som inte fick stöd och kände press att 

lämna sitt arbete minskade sin arbetsbelastning. En del av de kvinnor som var öppna med sin 

sjukdom kände sig betydelsefulla genom att undervisa sina kollegor (Ashing-Giwa m.fl., 

2004).
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Att använda sig av stöd från omgivningen
Att få stöd från familjen

Att få stöd från familjen identifierades som betydelsefullt för alla kvinnor (Ashing-Giwa 

m.fl., 2004). Familjen ansågs vara den största källan till stöd för många kvinnor. De uppgav 

att familjemedlemmarna följde med dem på läkarbesök. Kvinnorna ansåg att det var av stor 

vikt att vara stark inför sina barn och sin make samt att tänka positivt trots sjukdomen. 

(Ashing-Giwa m.fl., 2004). Att finnas där för sin man och för sina barn ansågs överväga 

sorgen av att bli av med bröstet (Fouladi m.fl., 2013). En del kvinnor inkluderade sina vänner 

i begreppet familj, dessa vänner följde även de med till läkarbesök och kunde bistå kvinnorna 

med omvårdnad (Ashing-Giwa m.fl., 2004). Kvinnornas familjer (som inkluderar makar, 

mammor, systrar, bröder och barn) försökte bistå dem med emotionellt stöd och detta 

möjliggjorde att de kunde hantera de cancer-relaterade komplikationerna och lättare anpassa

sig till den nya situationen (Hajian m.fl., 2017). Stöd från maken uttrycktes som ett effektivt 

sätt att återfå sin mentala hälsa (Fouladi m.fl., 2013). Onekligen var makens roll som 

romantisk partner och emotionellt stöd värdefullt för att lindra kvinnans lidande (Fouladi 

m.fl., 2013). Genom att öppna sig för sin make kunde kvinnorna möta de kroppsliga 

förändringar som sjukdomen kunde innebära och frigöra negativa känslor och rädslor rörande 

intimitet (Chuang m.fl., 2018). Sympatin och sällskapet som kvinnorna fick av maken under 

behandlingsperioden och efteråt hade stor betydelse för att stärka det fysiska- och mentala 

tillståndet (Fouladi m.fl., 2013).

” Min man stöttade mig så pass bra att jag kunde hitta mig själv tidigare än vad jag hade 
kunnat föreställa mig. Han sa till mig att både han och barnen behövde mig. Det är du som är 

betydelsefull för mig, inte dina bröst.” (Fouladi m.fl., 2013 s.2083).

Kvinnorna var oroliga över att inte längre vara attraktiva (Chuang m.fl., 2018). Kvinnor som 

förlorade ett bröst kunde ifrågasätta sin kvinnlighet och känna sig sexuellt oattraktiva. Detta 

kunde leda till utmaningar i den intima relationen med maken (Chuang m.fl., 2018). Trots 

detta var kvinnorna positiva och tacksamma över att deras män stöttade dem i denna svåra tid

(Hussain m.fl., 2019). Många kvinnor upplevde att deras make gav dem ett stort stöd och 

ibland även var mer kärleksfulla och stöttande än innan sjukdomen (Hussain m.fl., 2019).
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Att få stöd utifrån 

Stödgrupper hjälpte kvinnorna att känna sig förstådda och uppmuntrade av andra överlevare 

(Ashing-Giwa m.fl., 2004). I stödgrupperna erhöll kvinnorna viktig information rörande 

behandling och återhämtning (Ashing-Giwa m.fl., 2004). Att möta andra kvinnor som var i 

samma situation visade sig vara ett av det viktigaste tillvägagångsätten för att hantera de 

förändrade livsomständigheterna som var kopplade till mastektomin (Fouladi m.fl., 2013).

Det visade sig vara mer lätthanterligt och önskvärt för kvinnorna att få sympati från en 

liknande grupp än från andra individer (Fouladi m.fl., 2013).

”Trots att min familj älskar mig och har tagit hand om mig, gjorde det en stor skillnad i mitt 
liv när jag kom till stödgruppen och såg att det var så många andra kvinnor där som gick 

igenom samma sak som mig. Jag insåg att de lever och gör saker, jag kan göra samma sak. 
Stödgruppen har varit mitt största stöd.” (Ashing-Giwa m.fl., 2004 s.415).

“Jag tycker att det borde finnas en stödgrupp för bröstcancerpatienter, i den initiala fasen 
blir kvinnor oroliga för många saker, så det måste finnas någon som har gått igenom det och 

kan dela sina erfarenheter. Jag är villig att vara en del av en sådan stödgrupp. ” (Hussain 
m.fl., 2019 s.82).

Att bli bekräftad av en läkare ansågs vara betydelsefullt i förenlighet med de förändringar som

mastektomin innebar (Fouladi m.fl., 2013).

” Doktorns ord gjorde mig lugn. Hon sa att jag såg bättre ut och att jag hade återfått min 
hälsa. Eftersom att jag var rädd för min sjukdomsutveckling, har jag en bra känsla nu.”.

(Fouladi m.fl., 2013 s.2082)

Att anpassa sig
Att använda sig av avledande aktiviteter

Att sysselsätta sig med avledande aktiviteter var ett sätt för kvinnor att hantera psykosociala 

problem (Ashing-Giwa m.fl., 2004). Dessa kvinnorna skiftade sin uppmärksamhet från sorgen 

av att förlora ett bröst till ansvaret att ta hand om deras familj, således möjliggjorde detta att 

utseendet av deras kropp tämligen kunde ignoreras (Chuang m.fl., 2018).

“Jag försökte att hålla min hjärna sysselsatt för att undvika ogynnsamma tankar, till exempel 
genom att försöka laga olika maträtter, titta på TV från morgon till kväll eller ta en 

sömntablett och sova hela tiden.” (Hajian m.fl., 2017 s.219-220)
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Några kvinnor ansåg att husdjur och fysisk aktivitet var betydelsefulla faktorer för att hålla 

överväldigande känslor borta (Ashing-Giwa m.fl., 2004). Att lyssna på musik och att resa var 

tillvägagångsätt som kunde bidra till att stöta bort negativa tankar (Fouladi m.fl., 2013) Att 

återgå till arbetet och fortsätta att prestera var ett annat tillvägagångssätt för att inte tänka på 

sin kropps utseende (Chuang m.fl., 2018).

Att använda sig av inre resurser

Kognitiv acceptans och positivt tänkande har visat sig underlätta kvinnornas anpassning till 

sin förändrade livssituation (Hajian m.fl., 2017). Det visade sig att kognitiv acceptans innebär 

att acceptera livssituationen efter genomgången mastektomi, att leva med förluster relaterade 

till den och att fortsätta leva livet som innan diagnosen. En del kvinnor accepterade diagnosen 

genom att försöka hålla en hög moral för att hantera sjukdomen (Hajian m.fl., 2017).

” När jag hörde att jag fått cancer, kände jag ingen rädsla. Jag försökte hålla en hög moral 
och jag visste att denna sjukdom går att bota. Jag var säker på att jag skulle överleva. Jag 
accepterade att det var ett faktum som jag inte kunde fly ifrån.” (Hajian m.fl., 2017 s.220).

Positiv rationell acceptans är en inriktning på acceptans av utmanande händelser och positiv 

självbevarelse eller rationellt uppmuntrande samtal med sig själv om sitt utseende (Yamani 

Ardakani m.fl., 2019). Denna strategi har visat sig vara av betydelse för kvinnornas 

livskvalité. Ett samband mellan strategin ”positiv rationell acceptans” och en god 

kroppsuppfattning hos de mastektomerade kvinnorna har identifierats (Yamani Ardakani 

m.fl., 2019). Kvinnor som använde sig av strategin ”tilltro till sig själv” kunde hantera 

motgångar på ett gynnsamt sätt och det var mindre sannolikt att de skulle anse sig lida av 

ohälsa (Nápoles m.fl., 2011). Tilltron till att överleva cancer har visat sig ha en skyddande 

effekt mot funktionella begränsningar (Nápoles m.fl., 2011).

En av de centrala strategierna som kvinnor med bröstcancer utvecklar var en positiv attityd 

som de använde sig av för att hantera förändringarna som cancern medförde (Hajian m.fl., 

2017). Att behålla hoppet visade sig ha god effekt under sjukdomsprocessen hos flertalet 

kvinnor (Hajian m.fl., 2017). Positiva strategier visade sig ha ett samband med bättre 

återhämtning (Kroemeke m.fl., 2017). Kvinnor som hade en gynnsam utveckling 

postoperativt använde sig av positiv känslomässigt fokuserad coping och det hade gått längre 

tid sedan diagnosen. Kvinnor som hade en negativ utveckling använde sig däremot av 
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känslomässigt undvikande coping (Kroemeke m.fl., 2017). Kroppens och sinnets samspel 

nämndes som betydelsefullt för ett antal kvinnor, att vara lycklig och tänka glada tankar 

upplevdes som ett hjälpmedel till att må fysiskt bra (Ashing-Giwa m.fl., 2004).

” Jag bryr mig inte mycket om mastektomin. Jag är inte rädd att berätta för andra om den. 
Min vilja att prata om ingreppet betyder att jag inte längre lägger stor vikt vid det. Jag 

behövde acceptera ingreppet och släppa tankarna på det genom att prata ut.”  (Chuang m.fl., 
2018 s.4)

Flertalet kvinnor valde att återuppbygga sin förändrade kropp genom att rättfärdiga sitt 

utseende efter ingreppet och återgå till ett vardagligt liv, i strävan efter att återfå kontroll över 

sin kropp och identitet (Chuang m.fl., 2018). Trots att förlusten av bröstet kunde vara 

traumatisk, började kvinnorna att älska sig själva genom den smärtsamma upplevelsen och 

fann en positiv attityd till livet (Chuang m.fl., 2018).

Metoddiskussion
Studiens syfte var att beskriva strategier som mastektomerade kvinnor vid bröstcancer 

använde sig av för att hantera sin livssituation och främja god livskvalité. Genom att använda 

Whittemore och Knafl (2005) integrerade metod blev det möjligt att få ett bredare perspektiv 

över den aktuella forskningen. För att styrka den kvalitativa forskningen som resultatet 

byggdes på användes kvantitativa artiklar. Willman m.fl. (2016, Kapitel 4) menar att genom 

användandet av både kvalitativa och kvantitativa studier kan kunskapen fördjupas och 

studierna kan komplettera varandra. Omvårdnad är ett brett ämne, därför gynnas 

omvårdnadsforskningen av att kombinera dessa studier för att få fram tillförlitlig information 

(Willman m.fl., 2016, Kapitel 4).

En avgränsning gjordes mellan åren 1999-2019 i artikelsökningarna. Artiklar som var äldre än 

20 år valdes bort för att resultatet inte skulle anses som inaktuellt. Anledningen till att 

avgränsningen på 20 år valdes var för att författarna hade svårigheter att hitta tillräckligt med 

relevant forskning för att styrka resultatet. Sökningarna dokumenterades i detalj och sattes in i 

tabeller, en för Pubmed och en för Cinahl. Valet att använda fler än en databas grundade sig i 

Whittemore och Knafl (2005) sökstrategi. Genom att använda två databaser försäkrade 

författarna sig om att litteraturen täckte problemområdet, därmed minskade risken för att 

resultaten skulle bli partiskt och inkorrekt. Sökord som ansågs besvara syftet valdes ut. 
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Anledningen till att författarna gjorde ytterligare en sökning efter att de befintliga sökningarna

slutfördes var för att säkerhetsställa att ingen relevant forskning missades. Denna sökning 

resulterade i färre träffar än de föregående sökningarna och därför valdes sökorden: breast 

cancer och breast neoplasms bort. 

Kvalitetsgranskningen kan vara komplicerad i användandet av integrativ metod, anledningen 

till detta är att det inte finns en enhetlig metod för att beräkna kvalitetspoäng eftersom de 

olika forskningsdesignerna utgår från skilda kvalitetskriterier (Whittemore & Knafl, 2005).

För att kvalitetsgranska de utvalda artiklarna användes därför en granskningsmall för de 

kvalitativa artiklarna och en granskningsmall för de kvantitativa artiklarna. 

Granskningsmallen för de kvantitativa artiklarna innehöll punkter som inte berörde innehållet 

i de valda artiklarna. Dessa punkter var till exempel RCT och blindning av forskare. Eftersom 

dessa punkter inte fanns med i artiklarna modifierade författarna granskningsmallen för att 

den skulle passa de valda artiklarna. Det finns en svaghet med att använda denna 

granskningsmall då den inte är fullt lämpad för de valda artiklarna, Kristensson (2014, Kapitel 

11) beskriver att granskningsmallarna ibland kan behöva modifieras. Författarna ansåg därför 

att mallen kunde användas efter modifiering. 

Författarna läste de utvalda artiklarna enskilt flertalet gånger. Att läsa artiklarna flertalet 

gånger gjorde att författarna kunde säkerställa att de förstod innehållet, något som Kristensson 

(2014, Kapitel 9) menar kan öka studiens tillförlitlighet. Det togs även hänsyn till författarna 

förförståelse när artiklarna lästes. Vidare valdes meningar ut enskilt som ansågs besvara 

syftet. Dessa meningar diskuterades och jämfördes gemensamt, för att sedan koda och 

kategorisera dessa. Enligt Whittemore och Knafl (2005) är det av vikt att koda meningarna för 

att kunna hitta ursprungskällan på ett smidigt sätt. Författarna ansåg att en svaghet med att 

översätta meningar från originalspråk till ett annat språk kunde vara att innehållet 

påverkades. Meningarna översattes från engelska till svenska gemensamt för att undvika bias. 

Studiens resultat ansågs vara verifierbart då flertalet direktcitat från de vetenskapliga 

artiklarna har återgivits som bekräftar den genomförda studiens resultat. Graneheim och 

Lundman (2004) menar att genom att återge direktcitat får läsaren en förståelse för hur väl 

citaten relaterar till resultatet. 

Litteraturstudiens metodbeskrivning ansågs vara tydlig och tillförlitlig. Med detta menar Polit 

och Beck (2012) att samma resultat skulle uppnås om studien gjordes på nytt. De finns dock 
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begränsningar med metoden, bland annat att den inte är fullt utvecklad. Denna aspekt medför 

att metoden kan anpassas efter forskningens karaktär (Whittemore & Knafl, 2005). En studie

som anses vara överförbar utgör en större trovärdighet (Polit & Beck, 2012). Författarna fann 

det som en svaghet med den genomförda studien att de utvalda artiklarna inriktade sig främst 

på kvinnor med särskilda etniciteter. Detta kan medföra att resultatet möjligen lämpar sig bäst 

till kvinnor med särskilt etniskt ursprung och eventuellt inte kan överföras till alla länder. Åt 

andra sidan innefattar studien flertalet kvinnor i olika åldrar vilket gör att studien ur den 

aspekten är tillförlitlig och överförbar till en stor grupp kvinnor. 

Resultatdiskussion
Resultatet visade att kvinnor som genomgått en mastektomi använde sig av sex 

tillvägagångssätt för att hantera sin livssituation och främja god livskvalité. Dessa 

tillvägagångssätt var: att söka tilltro i religion, att känna samhörighet, att få stöd från 

familjen, att få stöd utifrån, att använda sig av avledande aktiviteter och att använda sig av 

inre resurser. De sex tillvägagångssätten delades in i tre övergripande strategier som 

identifierades som huvudfynd i resultatet. Dessa var: att skapa meningsfullhet i tillvaron, att 

använda sig av stöd från omgivningen och att anpassa sig.

Under analysen framkom det att kvinnor som genomgått en mastektomi försökte skapa 

meningsfullhet i tillvaron som en strategi för att hantera sin livssituation. I analysen betonades 

det att två tillvägagångssätt för att skapa meningsfullhet i tillvaron var: att söka tilltro i 

religion och att känna samhörighet. I studiens resultat redovisas att människans tro har 

flertalet positiva effekter i hanteringen av en mastektomi, samt att tron är förknippad med 

livskvalité. Det framkommer även att religionen kan ha samband med depression och ångest. 

Lundmark (2014) beskriver att andlighet och tro både kan vara en resurs för hälsan men också 

upplevas som en påfrestning. Vidare menar Lundmark (2014) att det är av vikt att det i 

omvårdnaden tas hänsyn till individens tro. Detta bekräftas i den genomförda studiens resultat 

där det framgick att kvinnorna som fick stöd i sin tro av sjukvården hade större möjligheter att 

hantera sjukdomen och den medföljande stressen. Lundmark (2014) beskriver vidare att 

anledningen till att religiösa personer upplever sitt hälsotillstånd som något bättre än 

genomsnittet kan ha samband med att de har stadiga sociala relationer och en stor 

umgängeskrets. Det framkom i resultatet av den genomförda studien att kvinnorna upplevde 

att de hade fått en andra chans i livet efter mastektomin. De fokuserade på hälsan och mindre 
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på förlusten av bröstet. De såg denna andra chans som guds vilja. Genom att lägga sitt liv i 

guds händer var det lättare för kvinnorna att hantera livssituationen och finna meningsfullhet i

tillvaron. Detta innebär således att religion kan användas som ett verktyg för att hantera en 

svår händelse i livet och göra den begriplig (Lundmark, 2014). Vilket även har påvisats i 

tidigare studier av Sadati m.fl. (2015) som handlar om religion som ett hjälpmedel för kvinnor 

med bröstcancer. I denna studien framkom det att kvinnor som sökte tilltro i religion kunde få 

en djupare förståelse för sitt liv och lättare kunde hantera oförutsägbara situationer. Det 

innebär att genom tron kan meningen med livet förstås och hopp och styrka kan frambringas. 

Genom religion kunde också en känsla av samhörighet uppnås. I studiens resultat framkom 

det att känsla av samhörighet vidare kunde uppnås genom att bibehålla dagliga aktiviteter. Att 

återgå till ett vardagligt liv visade sig motivera kvinnorna till återhämtning och hantering av 

livssituationen. Att till exempel fortsätta arbeta och delta i sociala aktiviteter bidrog i sin tur 

till att kvinnorna kunde känna en större meningsfullhet i tillvaron. Detta kan likställas med 

Antonovskys (2005) teori om KASAM, som innebär känsla av sammanhang. Antonovsky 

(2005) beskriver att meningsfullhet är det mest betydelsefulla elementet för att känna 

sammanhang, han menar att genom att känna sammanhang kan lusten och intresset till 

händelser öka (Antonovsky, 2005). Vidare framkom det i denna studiens resultat att genom 

att fortsätta med dagliga aktiviteter upplevde kvinnorna att de hade kontroll över sin 

livssituation. Antonovsky (2005) betonar att en individ som har hög KASAM kan hantera 

svåra händelser bättre än en individ som har låg KASAM. Således kan en hög KASAM ses 

som en användbar strategi för att hjälpa en individ att känna meningsfullhet i tillvaron för att 

på så sätt främja en god livskvalité. 

Vidare visade resultatet att en annan betydelsefull aspekt för mastektomerade kvinnors 

livskvalité var stödet från omgivningen. Familjen visade sig vara en av de största källorna till 

stöd för flertalet kvinnor. Det var inte bara familjen som visade sig vara ett stort stöd. Även 

vänner, stödgrupper och sjukvårdspersonal hjälpte kvinnorna att hantera sin livssituation.

-Gieracha (2016) framför i

sin studie att stödgrupper för kvinnor som befinner sig i samma situation, som till exempel 

”Women After Mastectomy Club” har visat sig vara ett effektivt stöd för mastektomerade 

kvinnor. En anledning till detta är att kvinnorna erhåller användbar information genom 

stödgrupperna. Även om kvinnorna inte deltar på mötena i stödgruppen kontinuerligt har det 

visat sig att faktumet att vara en del av en sådan grupp ger dem ett stort psykosocialt stöd 
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(Malicka m.fl., 2016). Det framkom också i den genomförda studiens resultat att 

sjukvårdspersonalen var ett betydelsefullt stöd för kvinnorna. I Weavers (2009) studie 

framgår det att om sjuksköterskan är lyhörd, undervisar kvinnan och tar hänsyn till hennes 

känslotillstånd kan detta hjälpa henne att förbereda sig inför mastektomin och hantera tiden 

efter ingreppet (Weaver, 2009). Enligt Svensk sjuksköterskeförenings (2016)

kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor är det av vikt att sjuksköterskan har ett 

holistiskt synsätt och identifierar patientens sociala mönster samt anpassar vården därefter.

Genom detta kan omvårdnaden individanpassas. En välfungerande personcentrerad 

omvårdnad kan bidra till att patienten känner tillfredställelse och delaktighet i vården, vilket 

ger en ökad livskvalité (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).

För att främja god livskvalité har det visat sig i denna studies resultat att anpassning har en 

betydande roll. Det framkom att kvinnorna kunde använda sig av avledande aktiviteter så som 

att distrahera sig genom att till exempel titta på tv eller lyssna på musik för att hantera sin 

livssituation. Inre resurser såsom positivt tänkande har också visat sig underlätta anpassningen 

efter mastektomi. Att acceptera diagnosen och hålla en hög moral visade sig hjälpa kvinnorna 

att hantera situationen. Enligt Roy (2009) ses människan som en helhet som kan anpassa sig 

till oförutsägbara situationer. Det har visat sig i den genomförda studien att genom kroppens 

och sinnets samspel kan hälsa uppnås. Ett samband mellan kvinnornas inställning till livet och 

deras fysiska mående har visat sig. Roy (2009) menar att hälsa kan uppnås trots sjukdom, 

hälsan ses som en avspegling av att anpassa sig. Detta styrker även Svensk

sjuksköterskeförening (2016) som menar att hälsa även kan uppnås hos en person som inte 

betraktas som frisk av allmänheten. Hälsa är en individuell upplevelse som inte alla gånger är 

beroende av vilket tillstånd individen befinner sig i (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Roy (2009) tydliggör att en individs känslor och tankemönster kan påverka förmågan att

anpassa sig till en förändrad livssituation. Kvinnorna i den genomförda studien som uppnådde 

hälsa genom att anpassa sig till sitt ”nya” utseende och fokuserade på att uppskatta sin kropp, 

lade mindre vikt på att sörja förlusten av sitt bröst. Att försonas med förlusten av sitt bröst har 

visat sig ha ett samband med positiva copingstrategier. Dessa strategier kan bidra till en bättre 

återhämtning. Roy (2009) betonar att betydelsen av anpassning hos en individ spelar en 

central roll i omvårdnaden. Att främja anpassning hos en individ är en bidragande faktor till 

ökad livskvalité. 
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Slutsats
Resultatet i denna studien visade på: att skapa meningsfullhet i tillvaron, att använda sig av 

stöd från omgivningen och att anpassa sig var tre strategier som bidrog till att 

mastektomerade kvinnor kunde hantera sin livssituation och främja god livskvalité. Genom att 

kvinnorna fann strategier för att hantera sin livssituation kunde de bemöta de utmaningar som 

en mastektomi innebar. Ur ett omvårdnadsperspektiv kan sjuksköterskans kunskap om dessa 

strategier vara ett hjälpmedel i mötet med dessa kvinnor. Med fördjupad kunskap om dessa 

strategier kan sjuksköterskan stödja kvinnorna i att hantera den förändrade livssituationen på 

ett fördelaktigt sätt. Denna kunskap kan implementeras i det kliniska arbetet och på så sätt ge 

kvinnorna goda förutsättningar för en gynnsam återhämtningsprocess och anpassning till den 

förändrade livssituationen. I denna studie har det framkommit att det finns strategier som har 

visat sig ha en gynnsam effekt för mastektomerade kvinnor. Dock är inte ämnesområdet så 

väl beforskat eftersom de studier som finns främst är genomförda i länder där majoriteten av 

de deltagande kvinnorna har en viss livsåskådning. Därför behövs fler studier på kvinnor med 

varierande etniciteter, detta för att ge legitimerade sjuksköterskor en bättre utgångspunkt för 

att hjälpa mastektomerade kvinnor att främja god livskvalité. 
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Bilaga 1 Databassökningar

Tabell 2, sökningar i Pubmed.

Avgränsningar: Journal article. År 1999-2019.

Sökordskombinationer Sökdatum Antal träffar Lästa abstrakt Lästa fulltext-
artiklar

Antal valda 
artiklar

#1 Mastectomy 2019-11-28 25315 0 0 0

#2 ”Mastectomy” [Mesh] 2019-11-28 18758 0 0 0

#3 Coping 2019-11-28 107860 0 0 0

#4 “Adaptation, 
Psychological”[Mesh]

2019-11-28 81738 0 0 0

#5 Psychological 
adaptation

2019-11-28 86435 0 0 0

#6 Coping strategies 2019-11-28 17691 0 0 0

#7 Women 2019-11-28 731466 0 0 0

#8 ”Women” [Mesh] 2019-11-28 19070 0 0 0

#9 Female 2019-11-28 5271577 0 0 0

#10 ”Female” [Mesh] 2019-11-28 5161430 0 0 0

#11 Ladies 2019-11-28 577 0 0 0

#12 Quality of life 2019-11-28 343800 0 0 0

#13 ”Quality of life” 
[Mesh]

2019-11-28 163693 0 0 0

#14 #1 OR #2 2019-11-28 25315 0 0 0

#15 #3 OR #4 OR #5 OR 
#6

2019-11-28 107860 0 0 0
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#16 #7 OR #8 OR #9 OR 
#10 OR #11

2019-11-28 5387542 0 0 0

#17 #12 OR #13 2019-11-28 343800 0 0 0

#18 #14 AND #15 AND 
#16 AND #17

2019-11-28 84 62 15 7

Bilaga 2 Databassökningar

Tabell 3, sökningar i Cinahl.

Avgränsningar: Peer Reviewed, Research article 

Sökordskombinationer Sökdatum Antal träffar Lästa abstrakt Lästa fulltext-
artiklar

Antal valda 
artiklar

#1 Mastectomy 2019-11-28 2336 0 0 0

#2 (MH “Mastectomy”) 2019-11-28 1897 0 0 0

#3 Coping 2019-11-28 23938 0 0 0

#4 (MH “Coping”) 2019-11-28 14146 0 0 0

#5 Coping strategies 2019-11-28 5739 0 0 0

#6 Psychological 
adaptation

2019-11-28 15656 0 0 0

#7 (MH “Adaptation, 
Psychological”)

2019-11-28 15541 0 0 0

#8 Women 2019-11-28 183373 0 0 0

#9 (MH “Women”) 2019-11-28 6957 0 0 0

#10 Female 2019-11-28 1041137 0 0 0

#11 (MH “Female”) 2019-11-28 1031138 0 0 0
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#12 Ladies 2019-11-28 179 0 0 0

#13 Quality of life 2019-11-28 77070 0 0 0

#14 (MH “Quality of life”) 2019-11-28 55020 0 0 0

#15 #1 OR #2 2019-11-28 2497 0 0 0

#16 #3 OR #4 OR #5 OR 
#6 OR #7

2019-11-28 34825 0 0 0

#17 #8 OR #9 OR #10 OR 
#11 OR #12

2019-11-28 1055473 0 0 0

#18 #13 OR #14 2019-11-28 77070 0 0 0

#19 #15 AND #16 AND 
#17 AND #18

2019-11-28 23 22 8 2

Bilaga 3 Artikelöversikt kvalitativa artiklar
Författare/år/land Titel Design Urval Kvalitét

Ashing-Giwa KT m.fl., 
(2004), USA. 

Understanding the 
breast cancer 
experience of 
women: a 
qualitative study 
of African 
American, Asian 
American, Latina 
and Caucasian 
cancer survivors

Kvalitativ studie. 102 kvinnor, 
varav 62 
genomgått en 
mastektomi. 
Ålder 31-81. 

Hög

Chuang m.fl., 2018),
Taiwan. 

Staring at My 
Body: The 
Experience of 
Body 
Reconstruction in 
Breast Cancer 
Long-term 
Survivors

Fenonmenologisk 
studie

8 kvinnor som 
genomgått en 
mastektomi. 
Ålder 41-59. 

Medel

Hajian m.fl., (2017),
Iran.

Coping Strategies 
and Experiences 
in Women with a 
Primary Breast 
Cancer Diagnosis

Fenomenologisk 
studie. 

22 kvinnor som 
genomgått en 
mastektomi. 
Ålder 32-68.

Hög

Hussain m.fl., (2019),
Pakistan.

Exploring Lived 
Experiences of 
Married Pakistani 

Deskriptiv 
explorativ studie

12 kvinnor som 
genomgått en 

Hög
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Women Post-
Mastectomy

mastektomi.
Ålder 25+. 

Fouladi m.fl., (2013),
Iran.  

Process of Coping 
with Mastectomy: 
a Qualitative 
Study in Iran 

Grounded theory. 20 kvinnor som 
genomgått en 
mastektomi. 
Ålder 33-71. 

Hög 

Bilaga 4 Artikelöversikt kvantitativa artiklar
Författare/år/land Titel Design Urval Kvalitét

Jang m.fl., (2013),
Korea. 

Religiosity, 
depression, and 
quality of life in 
Korean patients 
with breast 
cancer: a 1-year 
prospective 
longitudinal study

Prospektiv 
longitudinell studie

284 kvinnor,
varav 81 har 
genomgått en 
mastektomi.
Ålder 25-76.

Hög

Kroemeke m.fl., (2017),
Polen.

Mixed 
Psychological 
Changes 
Following 
Mastectomy: 
Unique Predictors 
and Heterogeneity 
of Post-traumatic 
Growth and Post-
traumatic 
Depreciation

Tvärsnittsstudie 84 kvinnor som 
genomgått en 
mastektomi. 
Ålder 39-85.

Hög

Nápoles, Ortíz, O’Brien, 
Sereno, & Kaplan, 
(2011), USA. 

Coping Resources 
and Self-Rated 
Health Among 
Latina Breast 
Cancer Survivors

Tvärsnittsstudie via 
telefon. 

330 kvinnor, 
varav 186 har 
genomgått en 
mastektomi. 
Ålder 30-90.

Hög

Yamani Ardakani m.fl., 
(2019), Iran. 

Body image and 
its relationship 
with coping 
strategies: The 
views of Iranian 
breast cancer 
women following 
surgery

Deskriptiv studie 
med 
korrelationsdesign. 

180 kvinnor, 
varav 71 har 
genomgått en 
mastektomi. 
Ålder 18+.

Medel
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Bilaga 5 Kvalitetsgranskning kvalitativ

Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod 
Följande mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod är utarbetad av Institutionen för hälsa vid 
Blekinge Tekniska Högskola, med utgångspunkt från mall presenterad i Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. 
(2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 

Artikelns författare/titel …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Tidskriftens bedömningssystem Peer review

Finns det ett tydligt syfte? 
Karaktäristika för
informant

Ålder ……………………………………………..
Antal ……………………………………………..
Man/kvinna ………………………………………

Är kontexten presenterad? 
Finns etiskt resonemang? 
Urval 
- Relevant? 
- Strategiskt? (om tillämpligt)
Metod för
- urvalsförfarande tydligt 
beskriven?
-datainsamling tydligt 
beskriven? 
- analys tydligt beskriven? 
Giltighet 
- Är resultatet logiskt och 
begripligt? 
- Råder datamättnad? (om 
tillämpligt)
- Råder analysmättnad? 
Kommunicerbarhet 
-Redovisas resultatet klart 
och tydligt? 
-Redovisas resultatet i 
förhållande till en teoretisk 
referensram? 
-Genereras teori? 

Kvalitetsberäkning
Varje ja ger ett (1) poäng, varje nej eller vet ej ger noll (0). Totalsumman räknas i procent.
Granskningspoäng; grad I hög (80-100%); grad II medel (70-79%); grad III låg (60-69%)
Totalpoäng:………………….

Sammanfattande bedömning av kvalitet
                   

Kommentar till bedömning……………………………………………………………………
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Bilaga 6 Kvalitetsgranskning kvantitativ

Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvantitativ metod 
Följande mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod är utarbetad av Institutionen för hälsa vid Blekinge 
Tekniska Högskola, med utgångspunkt från mall presenterad i Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). 
Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.

Artikelns författare/titel ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...................................

Tidskriftens bedömningssystem Peer review

Beskrivning av studien
Forskningsmetod CCT (ej randomiserad)

-er

Patientkaraktäristika Antal …………………………………………………………………
Ålder …………………………………………………………………
Man/kvinna ………………………………………………….............

Kriterier för inkludering/exkludering
Adekvat 
inkludering/exklusion 

Intervention................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...................................

Vad avsåg studien att studera? (syftet) 

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått..............................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....................................

Urvalsförfarandet beskrivet? 

Representativt urval? 

Randomiseringsförfarandet 
beskrivet? 

Likvärdiga grupper vid start? 

Blindning av patienter? 

Blindning av vårdare? 
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Blindning av forskare? 

Bortfallsanalysen beskriven? 

Bortfallsstorleken beskriven? 

Adekvat statistisk metod? 

Är instrumenten valida? 

Är instrumenten reliabla? 

Är resultatet generaliserbart? 

Etiskt resonemang? 

Kvalitetsberäkning
Varje ja ger ett (1) poäng, varje nej eller vet ej ger noll (0). Totalsumman räknas i procent.
Granskningspoäng; grad I hög (80-100%); grad II medel (70-79%);grad III låg (60-69%)

Totalpoäng: ……………........

Sammanfattande bedömning av kvalitet

                                  

Kommentar till bedömning
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Bilaga 7 Exempel på meningsenheter och analys

Tabell 4, exempel på meningsenheter och analys.

Meningsenhet Översättning Översättning från 
statistik till text

Kategorisering 

a.2081 (Fouladi m.fl., 
2013) Believing in the 
will of God is one of the 
points accentuated 
recurrently by 
participants as a factor 
that can help the patients 

a.2081 Att tro på guds 
vilja är en av de 
komponenter som 
upprepade gånger har 
betonats av deltagare 
som en skyddande faktor 
som kan hjälpa patienten 

Att söka tilltro i 
religion
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consent for mastectomy 
and get along with it. 
They believe that 
incidence of the disease 
is upon God’s will and is 
part of the destiny that 
God has determined for 
them.

att samtycka till och att ta 
sig igenom en 
mastektomi. De tror att
uppkomsten av 
sjukdomen är guds vilja 
och är en del av ödet som 
gud har förutbestämt för 
dem.

b.E60 (Chuang m.fl., 
2018) Removing breasts 
may result in the 
temporary loss of self. 
Through returning to a 
regular life, women cope 
with their loss of selves. 
They carry out their daily 
activities as usual in 
order to maintain their 
social functions and 
female roles. 

d.E60 Att ta bort ett bröst 
kan resultera i att 
temporärt förlora sig 
själv. Genom att återgå 
till ett vanligt liv hanterar 
kvinnorna förlusten av 
sig själva. De utför sina 
dagliga aktiviteter som 
vanligt för att behålla sin 
sociala funktion och 
kvinnoroll. 

Att känna
samhörighet

c.221 (Hajian m.fl., 
2017) Patients’ families 
(including spouses, 
mothers, sisters, brothers, 
and children) tried to 
provide emotional 
support for the patients 
and this enabled them to 
cope with cancer-related 
complications and adjust
to their new situations.

b.221 Patienternas 
familjer (som inkluderar 
makar, mammor, systrar, 
bröder och barn) försökte 
bistå med emotionellt 
stöd till patienterna och 
detta möjliggjorde att de 
kunde hantera de cancer-
relaterade 
komplikationerna och att
anpassa sig till deras nya 
situationer. 

Att få stöd från 
familjen 

a.2082 (Fouladi m.fl., 
2013) Making the 
patients face with women 
similar to themselves is 
one of the main factors in 
compatibility with breast 
loss. It is easier and more 
desirable for patients to 
gain sympathy from a 
similar group than any 
other people.

c.2082 Att få patienterna 
att möta kvinnor som är i 
samma situation som de 
själva är en av de 
viktigaste faktorerna som 
är förenlig med förlusten 
av bröstet. Det är lättare 
och mer önskvärt för 
patienter att få sympati 
från en liknande grupp än 
från andra individer. 

Att få stöd utifrån 

b.E59 (Chuang m.fl., 
2018)The women shifted 
their attention from the 
sadness of losing a 
breast/breasts to the 
responsibility of caring 
for their family, thus 
enabling their body 
appearance to be 
relatively ignored. 

d.E59 Kvinnorna skiftade 
sin uppmärksamhet från 
sorgen av att förlora ett 
bröst till ansvaret att ta 
hand om deras familj, 
således möjliggör detta 
att utseendet av deras 
kropp tämligen kan 
ignoreras. 

Att använda sig av 
avledande aktiviteter



37

d.6 (Yamani Ardakani 
m.fl., 2019) The mean 
score of coping strategies 
was 46.16 (±13.26) 
ranging from 0 to 87. 
From among coping 
strategies dimensions, 
“positive rational 
acceptance” held the 
highest mean score and 
the least score belonged 
to “avoidance.” Positive 
rational acceptance 
entails strat- egies 
emphasising acceptance 
of the challenging event 
and positive self-care or 
rational self-talk about 
one's appearance. 

d.6 Medelvärdet för 
copingstrategier var 
46.16 (±13.26) på en 
skala från 0 till 87. Från 
copingstrategierna, erhöll 
”positiv rationell 
acceptans det högsta 
medelvärdet och den 
lägsta poängen fick 
”undvikande strategier”. 
Positiv rationell 
acceptans är en inriktning 
på acceptans av 
utmanande händelser och 
positiv självbevarelse 
eller rationellt 
uppmuntrande samtal 
med sig själv om sitt 
utseende. 

d.6 Den copingstrategi 
som har visat sig ha bäst 
effekt i en studie av 
copingstrategier för att 
hantera utmanande 
händelser var strategin 
”positiv rationell 
acceptans”.
Strategin ”positiv 
rationell acceptans” kan
främja en god 
kroppsuppfattning.

Att använda sig av 
inre resurser


