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Resumé 

En kvalitativ undersøgelse af oplevelsen af at leve med en rekonstruktion af 

mamma – i livet efter kræft. 

 

Igennem en systematisk litteratursøgning findes sparsom viden om oplevelsen 

af at leve med en rekonstruktion af mamma. Ud fra patientperspektivet er 

denne undersøgelses formål, at opnå større viden om, hvordan det opleves at 

leve med en rekonstruktion af mamma.  

Der blev udført semistrukturerede interviews med seks kvinder i alderen 41-54 

år. Materialet er blevet analyseret igennem en induktiv tematisk analyse. 

Herfra fremkom følgende betydningsfulde temaer: ”Æstetiske forventninger”, 

”Kropslig bevidsthed” og ”I relation til omgivelserne”. 

Fundene viser, at kvinderne oplever at deres bryster er asymmetriske efter 

indgrebet, og at det nye bryst føles kunstigt. Kvinderne er bange for at skille 

sig ud på grund af ar og asymmetri. Kvinderne sammenligner sig i høj grad 

med andre kvinder, og bekræfter sig selv i at de er anderledes. Den øgede 

kropslige bevidsthed minder kvinderne hyppigt om sygdom. På trods af 

udfordringerne efter rekonstruktionen er det betydningsfuldt for kvinderne igen 

at have et bryst. 

Antal anslag: 1124. 
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Summary 

A qualitative analysis of the experience of living with a reconstruction of 

mamma in the life after cancer. 

 

The scientific literature regarding the life after a reconstruction of mamma is 

limited. This thesis focuses on the patient perspective by investigating how 

women experience life after reconstruction of mamma.  

The method used in this thesis is qualitative. Six semi-structured interviews 

with women in the age of 40-65 years living with a reconstruction of mamma 

have been carried out. The interviews are analyzed through an inductive 

thematic model. The findings show that the following themes are important: 

“Esthetic expectations”, “body-awareness”, and “In relation to the 

surroundings”. 

The findings show that women experience that the breasts are asymmetrical 

after the procedure and that the reconstructed breast feels artificial to a normal 

breast. The women are anxious to stand out because of scar tissue and 

asymmetry. The women frequently compare themselves to other women 

confirming to themselves that they are different. The increased body-awareness 

frequently reminds the women of disease. Despite of the above the women do 

value to have a breast again. 

Antal anslag: 1181. 
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”Jeg havde en yndlings plakat af Matisse som 

barn, af en nærmest tvekønnet. Og den 

identificerer jeg mig meget med. Og det er også 

den skæve barm eller ingen barm eller hvad det 

nu er. Den har været særlig. Været speciel..” 
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KAPITEL 1 

1.0 Indledning 

Det overordnede fokus for denne undersøgelse er på kvinder, der har været 

igennem en mastektomi
1

 i forbindelse med behandling af brystkræft, og 

herefter vælger at få et rekonstrueret bryst. Heri undersøges et problemfelt, der 

går på hvordan kvinder oplever at leve med en rekonstruktion af mamma – i 

livet efter kræft. Ved den indledende fase til en undersøgelse er der både en 

faglig og en personlig interesse, for gennemførelsen af en undersøgelse 

(Thisted, 2010). Den personlige interesse for denne undersøgelse består i, at 

jeg, igennem mit arbejde på et plastikkirurgisk afsnit, har fået interesse for, 

hvordan kvinderne oplever at leve med et rekonstrueret bryst efter udskrivelse. 

Der ses ikke en ’evaluering’ af kvindens oplevelse af det rekonstrueret bryst, 

ift. egen kropsopfattelse. Den faglige side af dette problemfelt vil blive 

beskrevet i følgende afsnit, ud fra resultaterne af en systematisk 

litteratursøgning.  

Følgende afsnit vil altså belyse baggrunden for undersøgelsens faglige 

problemfelt, og er udarbejdet igennem en indledende samt systematisk 

litteratursøgning, der vil blive gennemgået og illustreret under afsnit 1.2. 

1.1 Baggrund 

Antallet af danskere der enten lever med kræft eller har haft kræft, er 

fordoblede over de seneste 20 år. Flere mennesker bliver helbredt, og det 

betyder at flere har behov for hjælp, til at vende tilbage til hverdagen, og til at 

komme videre i livet (Prip and Wittrup, 2014). Behovet hos kræftoverlevende 

kan være meget forskellig afhængig af diagnose, alder og livssituation. 

Behandlingsrelaterede symptomer og senfølger som træthed, smerter, fysiske 

gener besværliggør processen, ved at vende tilbage til hverdagslivet for den 

kræftoverlevende. Den kropslige selvopfattelse kan ligeledes have ændret sig 

efter kræftbehandlingen (Ibid.). 

                                                        
1 Mastektomi: Fjernelse af hele brystet (Ammundsen 2013). 
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1.1.1 Mammacancer 

Ca. 35.000 kvinder får årligt diagnosticeret mammacancer
2

, som er den 

kræftform, der rammer flest danske kvinder (Prip and Wittrup, 2014). At 

antallet af nye tilfælde har været stigende, kan skyldes livstil, miljøet og 

arvelige forhold. Optimeret undersøgelsesmetoder betyder, at flere bliver 

diagnosticeret, og fremskridt inden for behandling betyder, at brystkræft er én 

af de kræftformer flest overlever (Schandorff et al., 2006). For langt de fleste 

med brystkræft er den primære behandling et kirurgisk indgreb, hvor kvinden 

enten gennemgår en brystbevarende operation, og får fjernet en del af brystet, 

eller får fjernet hele brystet, ved en mastektomi (Prip and Wittrup, 2014).  

 

Omkring 4000 kvinder opereres hvert år for brystkræft (Aggerbeck, 2014). Det 

kirurgiske indgreb bliver ofte kombineret med en efterbehandling, der 

nedsætter risikoen for recidive tilfælde, og kan være bestå af én eller flere af 

følgende: strålebehandling, kemoterapi eller antihormonbehandling. Både den 

kirurgiske og medicinske behandling kan medføre psykiske mén og fysiske 

senfølger. Hårtab, hormonelle forandringer, træthed, depression er blandt de 

mange bivirkninger, der ses i behandlingen af kræft (Ammundsen, 2014). 

 

For mange kvinder har perioden som diagnosticeret kræftramt været traumatisk 

af flere årsager (O'Connor et al., 2011). Fjernelsen af et bryst eller begge 

bryster, har for mange kvinder en indvirkning på deres feminitet, og 

identitetsfølelse af at være kvinde (Mazza, 2014). I vestlig kultur er bryster 

associeret med moderlig tryghed, feminitet og seksualitet (Lamb, 1995). 

Kropsopfattelse er et kritisk problem for patienter, der gennemgår en radikal 

ændring af deres krop, hvilket omfatter tanker og følelser om kroppen samt 

dets funktion. Det kræver en vedvarende proces at vænne sig til de kropslige 

ændringer (Fingeret et al., 2010).  

Kropsændringer kan oversættes til body image, der er karakteriseret ved den 

enkeltes følelse og opfattelse omkring eget fysiske billede. Body image bliver 

                                                        
2 Mammacancer er kræft i brystet med definition: Primær malign tumor i brystet (Ammundsen, 

2014).  
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påvirket af den specifikke behandling for cancer, herunder medicinsk 

kemoterapi, strålebehandling, hormonterapi og operative indgreb. Derudover 

opleves psykisk stress relaterede til behandlingen og dets bivirkninger. Kvinder 

har større bekymringer omkring deres fysiske fremtræden, end mænd (Greene, 

2011). Det er blevet udpeget af tidligere kræftramte kvinder, som den mest 

omfattende foruroligende psykiske tilstand (Fingeret et al., 2014). På baggrund 

af ovenstående udledes det at, body image har en indvirkning på kvinder, der 

gennemgår et kræftforløb og får fjernet et bryst i forbindelse hermed. 

1.1.2 Rekonstruktion af mamma 

Efter at have gennemgået en mastektomi skal kvinderne forholde sig til, om de 

ønsker en rekonstruktion af mamma. Omkring 50 % af kvinder vælger, at få en 

rekonstruktion (Alderman et al., 2003). Grundet personlige årsager og helbred 

vælger kvinder ikke, at gennemgå en rekonstruktion (Mazza, 2014). Det 

kirurgiske indgreb ved en rekonstruktion kræver en længerevarende 

indlæggelse, samt efterforløb, hvilket kan være årsag til at mange kvinder 

fravælger denne operation (Prip and Wittrup, 2014). En anden 

spørgeskemaundersøgelse viser at 80 % af deltagerne, ikke ønskede en 

rekonstruktion på baggrund af deres alder, og ikke ville gennemgå flere 

operationer pga. risiko for komplikationer (Héquet et al., 2013). Desuden peger 

samme undersøgelse på, at 62 % af deltagerne ikke oplevede optimal 

information omkring rekonstruktion af mamma (Ibid.).  

 

Flertallet af kvinderne i undersøgelsen af Duggal mfl. (2013) ønskede en 

rekonstruktion af mamma, for igen at opnå et normalt udseende. I 

overvejelserne omkring rekonstruktion af mamma havde femininitet og 

seksualitet havde ikke nær så stor betydning, som kropsopfattelse for denne 

gruppe af kvinder (Ibid.). I overvejelsesfasen opsøger kvinderne erfaring, viden 

og støtte hos andre kvinder, der havde gennemgået en rekonstruktion af 

mamma. Flertallet af kvinder har fået anbefalet en rekonstruktion af deres 

respektive læge (Duggal et al., 2013). Sundhedsprofessionelle mener, at 

formålet med rekonstruktion af mamma, er at øge patientens livskvalitet efter 

brystkræft (Sarwer et al., 2002). Kvinder der vælger at få foretaget en 
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rekonstruktion gør det ofte for at få feminine træk, seksualitet tilbage samt for 

oplevelsen af at være et helt menneske igen (Crompvoets, 2006). Det kan på 

baggrund af ovenstående udledes, at dét at gennemgå en rekonstruktion af 

mamma kræver et længerevarende forløb, som mange kvinder af denne årsag 

fravælger. Hertil kan det antydes, at kvinder på trods af længerevarende 

indlæggelse vælger, at gennemgå denne operation med håbet om at genfinde 

det normale udseende. 

1.1.3 Rekonstruktion af mamma og body image 

Ifølge en spørgeskemaundersøgelse øges tilfredshed ift. egen body image og 

den seksuelle relation til partneren efter en bryst rekonstruktion (Gopie et al., 

2014). Flertallet af kvinderne der deltog i undersøgelsen var tilfredse med det 

æstetiske outcome efter en brystbevarende operation (Lyngholm et al., 2013). 

Body image blev i denne undersøgelse observeret at være påvirket minimalt. 

Begge studier har undersøgt oplevelsen af en rekonstruktion ift. kvindens body 

image, men denne opleves ikke betydningsfuld i begge undersøgelser. 

Flertallet af kvinder fortrød ikke at få en brystrekonstruktion, dog beskriver 

forfatteren, at kvindernes forventninger ift. at få et nyt bryst bør have et større 

fokus for at mindske fortrydelse om rekonstruktion (Sheehan et al., 2008). 

Resultater fra en undersøgelse viser, at kvinder der mister et bryst samt 

gennemgår en rekonstruktion, oplever en holistisk livsændring (Hill and White, 

2008). Kvinderne gav desuden udtryk for, at have besvær med at finde tilbage 

til normalt liv, og det havde stor betydning for kvinderne, at miste et bryst, og 

derefter få en rekonstruktion, ift. deres body image. Flertallet af kvinder har 

mindst ét problem relateret til body image to år efter deres rekonstruktion 

(Unukovych et al., 2012). De tydeligste problemer iht. ændring af body image 

var; at føle sig mindre feminine, utilfredse med kroppen og at føle sig mindre 

fysiske attraktive. Samme undersøgelse peger på, at der ikke var en signifikant 

forskel på hvordan kvinderne oplevede angst, depression og livskvalitet før og 

efter rekonstruktion af mamma. En litteratursøgning samt interview viste at 

fem overordnede temaer var i fokus hos kvinderne ved bryst rekonstruktion: 

behandling og operationsrelaterede symptomer, body image, seksualitet og 

kosmetiske outcome samt generelt tilfredshed (Thomson et al., 2013). Kvinder 
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er ambivalente over deres nye bryst, som ikke lever op til deres forventninger 

(Fang et al., 2010). Temaer der blev fundet i undersøgelsen omhandlede 

’forventninger til fremtiden’ og ’forventelig realitet’. Deltagerne i denne 

undersøgelse ønskede endvidere at se normale ud, kunne lave 

hverdagsaktiviteter som før sygdom samt at justere sig til en ny normalitet. 

Derudover var kvindernes forventninger for resultat i fokus, og forfatteren 

foreslår et større fokus på den individuelle patients forventninger (Denford et 

al., 2011). Der ses flere enstemmige udtryk, der ses i temaer – men øget fokus 

på forskelligheder. Kvinder oplever at en rekonstruktion af mamma kan hjælpe 

dem til at komme videre med deres liv efter et forløb med brystkræft (McKean 

et al., 2013). Flertallet af kvinder i samme undersøgelse fortæller at en 

permanent rekonstruktion af mamma opleves som en stor fysisk og psykisk del 

af kvinderne, hvorimod en protese var en påmindelse om det oplevede 

sygdomsforløb, og ikke var sikker at gå med i hverdagen. Professor Helle 

Ploug Hansen og professor Nina Henriksen har undersøgt hvorledes kvinder, 

der har gennemgået en rekonstruktion af mamma forholder sig til dys-

appearance, når kroppen ændrer sig i forbindelse med sygdom (Henriksen and 

Hansen, 2009). Undersøgelsen peger på, at det har betydning for kvinderne at 

se på deres krop ift. at opretholde sin identitet (Ibid). Den fysiske fremstilling 

er af betydning for hvordan vi mennesker indgår i sociale og kulturelle normer 

(Rumsey, 2012). Området bør undersøges yderligere, for bedre at kunne forstå, 

den erfaring, som kan være kompleks for kvinder, der har gennemgået en 

rekonstruktion af mamma (Mazza, 2014). Der kan på baggrund at dette afsnit 

udledes, at ses et spændingsfelt ift. hvorvidt body image påvirkes efter 

rekonstruktion af mamma. 

1.1.4 Udseendets betydning i samfundet 

Fokus på betydning af udseendet er blevet en central del af det moderne liv i 

det vestlige samfund (Tiggemann, 2012). Fokus kan tydeligt ses i magasiner,  

butikker og medier. Ligeledes ses der et fokus på kropslige idealer. 

Undersøgelser viser, at mange kvinder i særdeleshed er utilfredse med deres 

udseende, og ønsker at se anderledes ud (Ibid). At udseendet ændrer sig i takt 

med at vi bliver ældre er ikke overraskende, mennesket er i en kropslig 
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forandring fra vi bliver født. I voksenlivet bliver udseendet ændret ved, at man 

vægten typisk stiger, eksempelvis efter graviditet. Ofte indebærer dette, at man 

langsomt bevæger sig længere væk fra kropsidealerne. 55-75 % af midaldrende 

kvinder oplever mindre tilfredshed med udseendet. Dog viser undersøgelser, at 

utilfredshed med udseendet og fokus på diæter og vægttab har betydning for 

kvinder i alle aldersgrupper (Tiggemann, 2012). 

1.1.5 Patientperspektivet 

Undersøgelsens fokus består i patientens historie og hører under ’patientologi’. 

Patientologi som begreb blev introduceret til sygeplejelitteraturen i 1978 af 

Pamela Brink, der undrede sig over at patientperspektivet var fraværende på 

sygeplejerskeuddannelsen (Graubæk and Hall, 2013). Patientologi er læren om 

at være patient, og har som forskningsfelt fokus på alle aspekter af mennesket, 

som patient, ikke kun sygerollen. Brink (I:Ibid.) har fremlagt, at patientologi 

består af mindst fire områder: patientens perspektiv, patientrollen, patientens 

kulturelle kontekst og offerrollen. Brink fremlægger endvidere, at patientens 

perspektiv ses ift. at opnå viden om, hvordan patienten oplever en forandret 

krop, hvordan selvopfattelsen påvirkes og hvordan forandring mestres. 

Patientrollen forståes ved at deltage i beslutninger i egen behandling, samt 

hvordan patientrollen læres og hvornår patientrollen ophører. Brink beskriver 

endvidere, at patienten oplever skyld over egen sygdom, der kan afføde skam 

og stigmatisering. Brink fremlægger ligeledes, at sygeplejersken bør have 

viden om patientens kultur, ift. at se patienten som en del af en kontekst 

(Graubæk and Hall, 2013). 

1.1.6 Undersøgelsens sygeplejefaglige relevans 

Med udgangspunkt i patientens historie kan undersøgelsen give et større 

indblik i, hvordan kvinder oplever at leve med en rekonstruktion af mamma. 

Det sygeplejefaglige perspektiv kan opnå større viden omkring dette emne, 

hvilket kan bidrage til pleje og rehabilitering af patienten, hvis behov kan være 

på et større sigte på tiden efter udskrivelse, der er relateret til udseende og 

forventninger til et rekonstrueret bryst. Dette ses også i henhold til 

’Bekendtgørelse om uddannelsen professionsbachelor i sygepleje’ hvor det 
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beskrives at sygepleje er af “såvel sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, 

forebyggende som behandlende, rehabiliterende og lindrende karakter” 

(Retsinformation, 2008). Undersøgelsens problemfelt har altså sit fokus på 

tiden efter at have været patient. 

1.2 Litteratursøgning 

I udarbejdelsen af foregående afsnit, og til at afdække emnets relevans, foretog 

jeg først en indledende litteratursøgning, ved opslag i fagbøger og søgninger, i 

internetbaseret søgemaskiner (Rienecker and Stray Jørgensen, 2012). I den 

indledende litteratursøgning søgte jeg på cancer.dk, bibliotek.dk, libriary.au.dk 

og sundhed.dk med en fritekstsøgning. Jeg gjorde i denne også fase brug af 

kædesøgning. Jeg udarbejdede dernæst en systematisk litteratursøgning med 

henblik på, yderligere at indkredse emnets problemfelt, og til at opsætte 

baggrunden for denne undersøgelse. Den systematiske litteratursøgning blev 

gennemført i de sundhedsvidenskabelige databaser; PsycINFO, CINAHL og 

PubMed (bilag 5). CINAHL blev udvalgt på baggrund af dets primære 

sygeplejefaglige fokus. PubMed blev udvalgt, da den kun indeholder peer-

reviewed artikler, samt et bredt tværfagligt fokus. Databasen PsycINFO 

udvælges på grund af sit psykologiske fokus (Phbibliotek, 2015). 

Der blev anvendt bloksøgning for at opnå et nuanceret og specifikt søgeresultat 

(Polit and Beck, 2014). På baggrund af problemfeltets fokus valgte jeg, at 

anvende søgeordene: breast cancer, reconstruction, og body image. Hvis 

muligt blev synonymer anvendt i hver database. 

Endvidere fandt jeg kvindernes fokus på kropsopfattelse relateret til det 

rekonstrueret bryst interessant og derfor søgte jeg først på ’kropsopfattelse’ på 

diverse søgemaskiner, Google.com etc. Kropsopfattelse blev igennem denne 

søgning oversat til body image. Søgeordene blev kombineret med AND og sat i 

citationstegn for at sikre en mere specifik fritekstsøgning.  
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Bloksøgning 

 

 

Inklusions- / eksklusionskriterier 

Jeg valgte, at anvende følgende kriterier i den systematiske litteratursøgning: 

Alle artikler skulle være Peer Reviewed
3
 for at sikre kvalitet (Polit and Beck, 

2014). For at sikre aktualitet blev publikationsdato for artiklerne sat til højest ti 

år. Derudover skulle sproget være engelsk, dansk, svensk eller norsk. Grundet 

undersøgelsens fokus var limits sat til kun at medtage ’voksne patienter. 

  

                                                        
3 Peer Reviewed vurdering: Artiklen er vurderet og godkendt af to eller flere peer reviewers, der er 

sygeplejeforskere (Polit & Beck 2014).  

Blok 1 

Brystcancer 

"Breastcancer 
patients" 

OR 

"Breast cancer" 

OR 

"Breast cancer 
survivors" 

Blok 2  

Rekonstruktion af 
mamma 

"Breast 
implants" 

OR 

"Breast 
reconstruction" 

OR 

"Surgery 
reconstruction" 

Blok 3 

Kropsopfattelse 

"Body 
perception" 

OR 

"Body image" 

OR 

"Body mind" 
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Flowchart 

 

 

Udvælgelse af artikler 

123 titler blev gennemgået og 14 duplikationer blev frasorteret. Artikler blev 

ekskluderet, da det eksempelvis fremgik af titlen, at undersøgelsen omhandlede 

kliniske eller interventionsforsøg med medicin eller anden behandling. 

Undersøgelser der omhandlede kvinder med anden kronisk sygdom, end 

brystcancer blev ligeledes ekskluderet, da dette emne indeholder andre facetter, 

der ikke ses relevant for denne specifikke undersøgelse. Informationer rettet 

mod palliativ pleje blev ligeledes ekskluderet. Ved læsning af abstract blev 12 

artikler ekskluderet. Heraf kom jeg frem til 24 kvantitative og kvalitative 

artikler. 

Med hensyn til at sikre kvalitet i artiklerne var limit at artiklerne skulle være 

Peer Reviewed. I gennemlæsningen af artiklerne gennemførte jeg desuden en 

mere subjektiv vurdering af de 24 artiklers pålidelighed og gyldighed, ud fra 

fire begreber: Confirmability, Dependability, Transferability og Credibility, der 

er udarbejdet af Lincoln & Guba (Polit and Beck, 2014). 

Confirmability blev anskuet i forhold til artiklens transparens og i hvilken grad 

Cinahl 

32 resultater 

PubMed 

69 resultater 

14 dublikationer 
frasorteres 

109 artikler 
55 artikler 

frasorteres på 
baggrund af titel 

og indhold 

54 artikler 18 artikler 
frasorteres på 

baggrund af 
andet sprog 

36 artikler  12 artikler 
frasorteres pga. 

abstract 

24 artikler Artikler der 
blev anvendt 

24 artikler 

PsycINFO 

22 resultater 
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overvejelser i forskningsprocessen er tydeliggjort undervejs. Ligeledes blev 

artiklens transparens vurderet ift. en optimal tydeliggørelse af baggrund for 

studiet, samt tydeliggørelse af den kontekst forfatterens indgår i. Jeg så efter 

konsistens imellem forskningsspørgsmål og metode, ud fra dependability. 

Forfatterens evne til tydeligt, at fremlægge baggrund for udvælgelsen af 

informanter, ses lig transferability, der har betydning for, i hvilken grad 

undersøgelsen opnår overførbarhed. Credibility ses ift. undersøgelsens 

troværdighed og består ifølge Lincoln & Guba af forskerens evne til at 

tydeliggøre og begrunde undersøgelsens fremgangsmåde. Derudover kan 

forskeren anvende triangulering for at sikre troværdighed, eksempelvis ved at 

indgå i et samarbejde om fortolkning og analyse med andre forskere (Polit and 

Beck, 2014). 

Jeg vurderede alle 24 artikler som relevante, at medtage ift. undersøgelsens 

overordnet fokus og ift. kvalitet. 
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1.3 Afgrænsning 

Som beskrevet indledningsvis ændrer kroppen sig igennem sygdom på grund 

af medicinsk og kirurgisk behandling, hvor flere bivirkninger kan forekomme. 

Hårtab, hormonelle forandringer, træthed er blandt de mange bivirkninger, der 

ses i behandlingen af brystkræft. Diagnosticering og behandling af cancer kan 

være et traumatisk forløb og flere af undersøgelserne peger på, at man fortsat 

er generet af bivirkninger efter endt behandling af cancer – fysisk og psykisk. 

På trods af at skulle gennemgå flere operationer vælger flertallet af kvinder at 

få et nyt bryst. Det kan derfor udledes, at mange kvinder lever med et nyt bryst 

i mange år efter at have været færdigbehandlet. Flere kvinder bliver 

diagnosticeret med brystkræft og derfor vil flere sundhedsprofessionelle møde 

denne gruppe i praksis. Ud fra den indledende litteratursøgning kan det 

yderligere konstateres, at en rekonstruktion af mamma er betydningsfuld for 

kvinden, iht. egen body image, seksuelle relationer og følelsen af at være 

feminin. Flertallet af de udvalgte undersøgelser viser at kvindens body image 

bliver påvirket både i behandlingsforløbet, men i lige så høj grad efter 

behandling af brystkræft. Ligeledes ses undersøgelser, hvor body image efter 

rekonstruktion mamma ikke er af betydning. 

Med udgangspunkt i dette spændingsfelt og ud fra de komplekse 

problemstillinger som fund viser vil denne undersøgelse sigte imod, at opnå en 

større forståelse for hvordan kroppen opleves efter en rekonstruktion af 

mamma. For yderligere at understøtte denne undersøgelses relevans, i dette 

problemfelt, henviser jeg til undersøgelsen af (Mazza, 2014), der understreger 

at området bør undersøges yderligere for bedre, at kunne forstå den erfaring, 

der er kompleks for kvinder, som har gennemgået rekonstruktion af mamma. 

1.4 Problemformulering 

På baggrund heraf udformes følgende problemformulering for undersøgelsen: 

Hvordan opleves det at leve med en rekonstruktion af mamma - i livet 

efter kræft? 
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1.5 Specialets opbygning 

Med henblik på at fremstille specialet logisk og stringent vil jeg her beskrive 

dets opbygning igennem fem kapitler. 

KAPITEL 1 Kapitlet introducerer til det overordnede problemfelt og dets 

relevans. Emnet afgrænses igennem de tre perspektiver; Udseendets betydning, 

Patientperspektivet og Undersøgelsens sygeplejefaglige relevans. Den 

indledende og systematiske litteratursøgning som danner baggrund for 

indledning og baggrund gennemgås. Herunder udvælgelse og vurdering af 

artiklerne. Slutteligt vil dette kapitel igennem en afgrænsning fører til 

undersøgelsens problemformulering. 

KAPITEL 2 Kapitlet fremlægger undersøgelsens fremgangsmåde og metode. 

Den videnskabsteoretiske ramme for undersøgelsen vil først fremstilles, 

derefter beskrives fremgangsmåden for interview. Herefter fremlægges 

analysemetoden til data. Fremgangsmåden for diskussionen indeholder en kort 

beskrivelse af de tre teoretikere, der inddrages til diskussion med de tre temaer. 

KAPITEL 3 Kapitlet vil gennemgå undersøgelsens dataindsamling, 

udvælgelse af deltagere, etiske overvejelser jeg har gjort mig forinden og 

udarbejdelse af interviewguiden fremstilles. Forinden vil der ses en kort 

gennemgang af teori, der blev anvendt som inspiration til interviewguide. 

KAPITEL 4 Kapitlet fremstiller resultaterne af den induktive tematiske 

analyse. Et thematic map vil præsenteres inden hvert tema. Temaerne 

sammenfattes herefter. Fund fra de tre temaer diskuteres med teori og 

eksisterende viden. Kapitlet vil sluttelig indeholde en diskussion af specialets 

fremgangsmåde og metode.  

KAPITEL 5 Det afsluttende kapitel indeholder en konklusion og herefter 

fremstilles en perspektivering på baggrund af en samlet vurdering af 

undersøgelsens centrale fund.  Specialets anvendte referencer og bilagsoversigt 

ses til sidst. 



 17  

KAPITEL 2 

2.0 Fremgangsmåde 

Denne undersøgelse søger at forstå hvordan kvinder oplever, at leve med en 

rekonstruktion af mamma og hører derfor under den forstående 

undersøgelsestype. Denne undersøgelsestype forsøger, at forstå hvordan et 

menneske oplever en given situation eller oplevelse. Den indebærer anvendelse 

af en kvalitativ metode og at data er righoldige og omfangsrige (Lindahl and 

Juhl, 2010, Birkler, 2011). Den kvalitative forsker stræber efter den 

beskrivelse, der sætter os i bedre stand til at forstå og indleve os i dette 

(Vallgårda and Koch, 2011). Jeg vælger, at indsamle materiale til denne 

undersøgelse igennem semistrukturede interview, der herefter bliver analyseret 

igennem en induktiv tematisk analyse. Fremgangsmåden for interview 

gennemgås i afsnit 2.2, den induktive tematiske analyse gennemgås i afsnit 2.3. 

 

Kommunikation er ifølge Birkler (2011) et grundvilkår for at opnå forståelse, 

og dette går derfor godt i spænd med denne undersøgelses kvalitative 

metodevalg, det semistrukturerede interview. Målet er ikke en absolut 

forståelse, men en bestræbelse på at nå den andens forståelse (ibid). At kunne 

tale med den anden understøtter valget af det semistrukturerede interview, hvor 

man følger det informanten beskriver inden for en ramme hvor problemfeltet 

undersøges (Birkler, 2011). Undersøgelsens videnskabsteoretiske position er 

hermeneutisk, idet jeg både ønsker at opnå en større forståelse samt fortolke på 

de fund, der kommer frem igennem undersøgelsen. 

2.1 Undersøgelsens videnskabsteoretiske ramme 

Undersøgelsen befinder sig i den hermeneutiske videnskabsteoretiske ramme 

og kan ses ved, at jeg ikke kun fremstiller materialet deskriptivt, men også 

fortolker. Derudover anskuer og arbejder jeg med materialet i sin helhed og 

udtager delelementer til videre analyse. Kernen i den hermeneutiske 

videnskabsteori er netop defineret ved en fortolkende tilgang (Thisted 2012). 

Ifølge Thisted ses en proces i arbejdet med den hermeneutiske ramme, hvor 
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forskeren først og fremmest besidder en forforståelse, der bl.a. angiver det 

perspektiv, der gør undersøgelsen relevant at arbejde med (Thisted, 2010). Den 

hermeneutiske ramme kan opdeles i 3 faser, forforståelse, forståelse og 

efterforståelse, hvor alle faser er en del af den fortolkende tilgang til verden 

(Thisted, 2010). Thisted (2010) skriver endvidere, at forståelse for 

undersøgelsens problemfelt opnås igennem gennemførelsen af undersøgelsen 

og vil i denne undersøgelse ses i arbejdet med beskrivelse og diskussion af 

temaerne. Ifølge Thisted er efterforståelsen i erkendelsesmæssig henseende en 

fase, der til dels afvikler undersøgelsen og til dels rækker ud over egen 

undersøgelse, idet at resultaterne fra undersøgelsen perspektiveres til en større 

sammenhæng (Thisted, 2010). 

I det følgende afsnit vil jeg uddybe centrale elementer fra hermeneutikken, 

herunder vil jeg fremlægge forforståelsens betydning i hermeneutikken. Jeg 

forsøger ligeledes, at fremlægge egen forforståelse inden for undersøgelsens 

fokusområde, for dermed at kunne være bevidst om denne, i fortolkningen af 

materialet. 

 

Hermeneutik omtales fortolkningskunst eller ’læren om forståelse’. I antikken 

blev overleverede tekster fortolket med forståelse som formål (Birkler, 2011). I 

romantikken udvikles hermeneutikken til at behandle personer og handlinger, 

hvor Friedrich Schleiermacher betoner menneskets mange udtryksformer. 

Wilhelm Dilthey udarbejder heraf en metodehermeneutik, der indeholder 

mange af de nutidige anvendte begreber (Birkler, 2011). 

Den nuværende udgave af hermeneutikken bygger på Martin Heidegger og 

hans arvtager Hans Georg Gadamer. Heideggers begreb ”væren-i-verden” 

bliver af Gadamer videreudviklet, hvor Gadamer argumenterer for, at forståelse 

er en måde at være til på som menneske (Birkler, 2011). For både Heidegger 

og Gadamer er hermeneutik et møde med den menneskelige eksistens gennem 

sprog eller handling. Det er her, den menneskelige væren i verden kommer til 

udtryk, hvor at man opnår en ny erkendelse gennem fortolkning. Birkler (2011) 

skriver, at hermeneutikken er et ontologisk princip, hvor forståelse er en 

betingelse, og ikke blot en metode (Birkler, 2011).  
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Forforståelse 

Forforståelse er et vigtigt begreb inden for hermeneutikken, når der skal opnås 

ny viden gennem forståelse. Forforståelsen beskrives af Birkler (2011) ved den 

forståelse, der ligger forud for selve forståelsen. I forforståelsen ligger en 

forventning om, hvordan noget foreligger og ved at undersøge enkeltdele vil 

hypoteserne be- eller afkræftes (Birkler, 2011). Ifølge Birkler (2011) sætter 

Gadamer fokus på forforståelsens betydning som en uundgåelig til dels bevidst 

før-forståelse eller fordom, der danner grundlag for en egentlig forståelse. 

Hermed bliver vor egen forforståelse et aktivt element i forståelsen af en sag. 

Forforståelse skaber med alle sine fordomme en samlet horisont, hvor alt 

opfattes fra et bestemt punkt i det synsfelt (Birkler, 2011). Den hermeneutiske 

videnskabsteoretiske ramme søger altså, at fortolke empirien ud fra enkeltdele, 

der ses i samspil med helheden for at opnå en ny forståelse. På baggrund af 

denne forståelseshorisont vil der skabes en ny forståelse igennem den 

hermeneutiske cirkel. (Birkler, 2011). Brinkmann & Tanggaard (2015) skriver, 

at som forsker kan man kun forstå verden på baggrund af en forforståelse, 

hvilket er i tråd med ’retningslinjer’ inden for hermeneutikken (Brinkmann and 

Tanggaard 2015). 

 

Som kvalitativ forsker må man blive bekendt med sit ståsted og anvende det 

aktivt i processen (Malterud, 2011). Forforståelsen er ofte også en vigtig side 

af forskerens motivation for at undersøge et problemfelt. Jeg vedkender dette 

igennem min faglige og personlige interesse, der blev beskrevet indledningsvis 

(Malterud, 2011). Da forforståelsen ikke kan sættes i spil, uden at være bevidst 

om denne, forsøgte jeg at fokusere på egen forforståelse. Bjerg skriver, at inden 

for den kvalitative tilgang ses en opfattelse, der går på at data bliver produceret 

i det øjeblik, hvor forskeren møder det empiriske genstandsfelt (Vallgårda and 

Koch, 2011). 
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Egen for-forståelse 

At sætte sin forforståelse i spil er ifølge Birkler en hermeneutisk grundtanke. 

For at kunne sætte sin forståelse og fordomme i spil må det undersøges hvad 

forståelseshorisonten indeholder (Birkler, 2011).  

Min forforståelse i denne undersøgelse består i at jeg er uddannet sygeplejerske 

og arbejder på afdelingen, hvor deltagerne har været indlagt til rekonstruktion 

af mamma. Jeg har dermed en faglig erfaring med disse kvinder, der både kan 

være en fordel og en ulempe i interviewene. Jeg må anvende min faglige viden 

til at stille uddybende spørgsmål, og samtidig være indstillet på at holde min 

faglige person i baggrunden, for dermed at give plads til informanten. Jeg kan 

som sundhedsprofessionel i forskerrollen ikke være usynlig, men må være 

opmærksom på at være åben for en ny forståelse, for at få informantens historie 

frem. Birkler (2011) skriver, at ved at åbne sig for en ny forståelse vil der 

kunne opnås en delforståelse der skaber en ny viden. Når helforståelsen 

revideres ved en anden og ny forståelse opnås en delforståelse. Hver gang 

forskeren for lov at revidere sin helhedsforståelse vil der for begge parter 

kunne opnås en horisontsammensmeltning, hvor begge parter deler en 

forståelse idet at to forskellige horisonter oplyses i det samme lys (Birkler, 

2011). Det vil ifølge Birkler (2011) være undersøgerens formål at opnå en 

større delforståelse af det undersøgte. Jeg vil i denne undersøgelse møde 

kvindernes forståelse, og forsøge at udvide egen horisont.  

2.2 Fremgangsmåde for interview 

På baggrund af viden fra den indledende litteratursøgning samt teori om body 

image af (Price, 1990) sætter jeg en ramme for interviewguiden anvendt i det 

semistrukturerede interview. 

I forberedelsen af interviewet udarbejdede jeg først forskningsspørgsmål, der 

herefter blev omformuleret til interviewspørgsmål. Ifølge (Brinkmann and 

Tanggaard 2015) udarbejdes der forskningsspørgsmål, som ligger tæt på 

undersøgelsens overordnede problemformulering. Jeg valgte, at udføre 

semistrukturerede interviews som dataindsamlingsmetode og gennemførte 

interviews med seks kvinder, der har fået en rekonstruktion af mamma. 
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Interviewene blev udført på semistruktureret vis for at kunne være åben for 

deltagerens ytringer og diskussioner. I det semistrukturerede interview ses der 

en ramme i form af en interviewguide. Interviewguiden fungerer som en 

tjekliste igennem interviewet, samtidig eksisterer der en vis fleksibilitet, idet at 

intervieweren kan gå i dybden med emner, samt at spørgsmålene ikke behøver 

at blive fremstillet i én rækkefølge (Kvale and Brinkmann, 2009). Bjerg 

skriver, at det semistrukturerede er at foretrække for at kunne ’følge folkene’, 

og kunne lade sig lede af det, der i den givne situation fremstår interessant 

(Vallgårda and Koch, 2011). Jeg interviewede og transskriberede efterfølgende 

selv materialet, for at få et større kendskab til tekstmaterialet, da forskeren 

ifølge Bjerg ofte selv forestår dataindsamlingen i den kvalitative forskning for 

at opnå en personlig tilstedeværelse og indlevelse i feltet (Vallgårda and Koch, 

2011). Under og efter et interview noterede jeg egen oplevelse af interviewet, 

samt følelser og stemningsleje der kom til udtryk. Ifølge (Polit and Beck, 2014) 

bør forskeren være særlig opmærksom på deltagerens bagvedliggende følelser 

for adfærden under dataindsamling og transskribering ift. brug i den videre 

analyse og fortolkning. Dataindsamling vil yderligere blive gennemgået et 

afsnit 3.0. 

2.3 Fremgangsmåde for induktiv tematisk analyse 

I tråd med følgende citat af Sandelowski vil jeg anvende Bob Price (1990), blot 

for at sætte rammen for undersøgelsen, i udarbejdelsen af interviewguiden. 

It should be noted that both the approaches may begin with a theory 

about the target phenomenon or a framework for collecting or 

analysing data, but that does not mean there is a commitment to stay 

within this theory or framework (Sandelowski, 2010). 

Jeg bruger dermed en induktiv fremgangsmåde, hvor jeg vil være åben for 

hvilke kodninger og temaer, der kan fremtræde. Den induktive fremgangsmåde 

ses i modsætning til den deduktive fremgangsmåde, der er teoristyret og 

omhandler at se og udvinde analysens fund med en teoretisk referenceramme 

(Braun and Clarke, 2006). 
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Induktiv metode bliver ofte anvendt, hvis der er sparsom eksisterende viden 

omkring emnet, hvilket jeg ud fra min systematiske litteratursøgning kan 

antyde er gældende for denne undersøgelses problemfelt (Hsieh and Shannon, 

2005).  

Jeg valgte, at analysere interviewene igennem en tematisk analyse, da jeg 

vurderede, at jeg gennem denne analysemetode bedst kunne besvare 

undersøgelsens problemformulering, idet jeg ønskede, at opnå en forståelse for 

kvindernes oplevelse og se hvilke gennemgående og betydningsfulde udsagn 

der gjorde sig gældende for undersøgelsens problemfelt. Formålet med den 

tematiske analysemodel er netop at ’koge materialet ned’ og udvinde relevante 

temaer og mønstre for måden at leve på og adfærd som er rettet mod 

undersøgelsen (Braun and Clarke, 2006) Den tematiske analysemodel er inden 

for den kvalitative undersøgelsesmetode, der søger at forstå meningsfulde 

sammenhænge, og at gå i dybden med det særlige og specielle (Thisted, 2010).  

I arbejdet med at udføre den tematiske analyse har jeg valgt, at inddrage 

(Braun and Clark 2006) til at opsætte en fremgangsmåde. Virginia Braun and 

Victoria Clarke er begge forskere og forfattere til flere bøger inden for den 

kvalitative metode. Fremgangsmåden for den tematiske analyse bliver af Braun 

& Clarke (2006) beskrevet, ved en overordnet proces der går fra citat, til 

kodning, til tema (Braun and Clarke, 2006). 

Fremgangsmåden for tematisk analyse består ifølge Braun & Clarke  af 

følgende faser: 

1. Familiarisation with the data 

2. Coding 

3. Searching for themes 

4. Reviewing themes 

5. Defining and naming themes 

6. Writing up. 
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Fremgangsmåden for den tematiske analysemetode består i at gennemlæse de 

transskriberede interviews flere gange, hvilket hører under første fase, 

familiarisation with the data. Jeg læste derfor de transskriberede interviews 

igennem flere gange for dermed, at opnå en forståelse for dem i deres helhed. 

Processen i den tematiske analyse er ikke en lineær proces, men derimod et 

arbejde, der bærer præg af at være tilbagevendende, hvilket ses i tråd med den 

hermeneutiske ’arbejdsmetode’ hvor man veksler imellem del og helhed. Ved 

gennemlæsning af materialet flere gange må forskeren ’nedsænke’ sig selv i 

data for at indtage en dybere fornemmelse for materialet (Braun and Clarke, 

2006). 

Coding består i at kode teksten rettet mod undersøgelsens spørgsmål. Kodning 

er udover at være en simpel måde at reducere data på, ligeledes en del af 

analysearbejdet idet jeg påbegynder analysen, når jeg kategoriserer materialet i 

kodninger. Jeg har i arbejdet med at kode transskriberingerne desuden været 

inspireret af Merete Watt Boolsen (I Brinkmann & Tanggaard 2015), der 

definerer åben kodning: at kode vil sige at klassificere (Brinkmann and 

Tanggaard 2015). Endvidere skriver Boolsen, at åben kodning foregår ved at 

kode hele afsnit af materialet eller hele sætninger (Ibid.). Citater der gav udtryk 

for den samme mening blev kodet sammen. Igennem en åben kodning 

præciseres hvad materialet handler om og på baggrund heraf identificeres 

temaer. Kodningerne er et udtryk for den mening i teksten, der træder tydeligt 

frem og ses ved det umiddelbare i datas ytringer. Omkring 50 % af de 

transskriberede materiale blev kodet. Ifølge Thomas (2006) består kodning af 

en tekst ofte af halvdelen af teksten (Thomas, 2006). På trods af at alt materiale 

ikke er kodet blev forståelsen af interviewet i sin helhed anvendt under analyse 

og fortolkning. 

Searching for themes består i udarbejdelsen af temaer, hvori der ligger et 

’fortolkningsarbejde’. Jeg fortolkede latente og tydelige nuancer i materialet og 

på baggrund heraf blev et overordnet abstrakt tema udarbejdet (Braun and 

Clarke, 2006). De udarbejdede temaer har ikke relation til hvor mange 

kodninger, der hører under temaet, men ift. om de fanger et vigtigt ’område’ 
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under undersøgelsesspørgsmålet (Vaismoradi et al., 2013). I udarbejdelsen af 

temaerne blev et ’mind map’ opbygget til at overskueliggøre kodninger, og 

sortere i kodninger og temaer, hvilket hører under Reviewing themes. 

Temaerne og tilhørende kodninger bliver illustreret i et thematic map, med det 

formål, at visualisere relationerne mellem kodningerne og temaerne, der ses 

ved defining and naming themes (Braun and Clarke, 2006).  

Herefter udfoldes temaerne i en beskrivelse og fortolkning med inddragelse af 

citater, der ses afslutningsvis igennem writing up. Jeg gik herunder i dybden 

med de underliggende betydninger ud fra de kodninger, der hørte til temaet 

med henblik på at besvare undersøgelsens spørgsmål: Hvordan opleves det at 

leve med en rekonstruktion af mamma - i livet efter kræft?  

2.4 Fremgangsmåde for diskussion 

Jeg vil på baggrund af den beskrevet fremgangsmåde for analyse, hvor jeg 

både har benyttet mig af deskriptiv og fortolkende analyse, indhente ny 

relevant teori til diskussion af fund indenfor temaerne. 

Temaet Æstetiske forventninger diskuteres med teori af Richard Lazarus, der 

var professor i psykologi og kendt for forskning og teori omkring coping, der 

defineres ved at håndtere følelser og stress i vanskelige situationer (Andersson, 

2006, Lazarus, 1999). 

Temaet Kropslig bevidsthed diskuteres med Patricia Benner & Judith Wrubel 

Benner & Wrubel (2013) beskriver, hvordan oplevelsen af kroppen ændres 

ifm. sygdom (Benner and Wrubel, 2013). 

Temaet I relation til omgivelserne diskuteres med teori om stigmatisering af 

Erving Goffman og Graham Scambler. Goffman har igennem stigma beskrevet 

en afvigelsessociologi, der er optaget af den sociale konstruktion af normalitet 

og afvigelse i hverdagslivet (Goffman, 2014). Scambler har videreudviklet 

teori om stigmatisering, hvilket jeg enkelte steder vil inddrage i en diskussion. 

Graham Scambler vurderer, at der kan ses et dobbeltperspektiv i 

stigmabegrebet ift. hvordan stigma opleves af den stigmatiserede selv i form af 

’det følte stigma’ og ift. hvordan handlinger, der udføres af dem der 

stigmatiserer ved et ’udøvede stigma’ (Goffman 2014). 
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KAPITEL 3 

3.0 Dataindsamling 

Jeg vil i de følgende afsnit beskrive hvilke årsager der gjorde sig gældende for 

deltagernes udvælgelse, samt hvilke etiske overvejelser jeg har gjort mig i 

forbindelse med dataindsamling. Jeg vil i afsnit 3.3 beskrive hvordan jeg har 

’oversat’ og gjort brug af teori om body image af Price til udarbejdelsen af 

interviewguiden (Price, 1990). 

3.1 Etiske overvejelser i forbindelse med et interview 

I ’Etiske Retningslinjer For Forskere’ findes fire centrale anvisninger ved 

gennemførelse af en interviewundersøgelse: informeret samtykke, fortrolighed, 

konsekvenser og forskerens rolle (Kvale and Brinkmann, 2009). Det følgende 

afsnit vil uddybe disse. 

Jeg undersøgte hvilke regler, der gør sig gældende i forbindelse med en 

kvalitativ undersøgelse og kom frem til følgende: Ifølge datatilsynet er det ikke 

nødvendigt for kandidatspecialer, at indhente samtykke til gennemførelse af en 

undersøgelse, såfremt deltagerne er informeret omkring anonymisering, at 

deltagelse er frivilligt og at information er behandlet med fortrolighed 

(Datatilsynet, 2015). Ifølge Den Nationale Videnskabsetiske Komité er det 

ikke nødvendigt at indhente samtykke ifm. undersøgelser, der gennemfører et 

interview, såfremt der ikke anvendes biologisk materiale (DNVK, 2012). 

Idet jeg søger at opnå viden og forståelse om kvinders oplevelse af at leve med 

et nyt bryst, som jeg vurderer ligger inden for ’det private rum’, kan der opstå 

etiske problemer (Kvale and Brinkmann, 2009). I interviewforskning udforskes 

menneskers private liv som altid er et moralsk foretagende (Kvale and 

Brinkmann, 2009). Forskeren bør derfor overveje hvordan deltagerne kan 

påvirkes, hvilket hører under forskerens rolle (ibid.). 

Følelsesmæssige konsekvenser kan afhænge af emnets alvorlighed og hvorvidt 

man som interviewer kan være med til at ’stresse’ deltageren. I udformningen 
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af interviewguiden har jeg derfor gjort mig overvejelser omkring at starte og 

afslutte interviewet med ’nemme’ spørgsmål, samt at spørge deltageren 

afslutningsvis, om der er noget iht. emnet hun vil uddybe yderligere, for 

dermed at undgå at forlade deltageren ’sårbar’ (Kvale and Brinkmann, 2009). 

3.2 Udvælgelse af deltagere 

Den kvalitative metode går på at deltagerne i deres individualitet kan sige 

noget om det der undersøges, og udvælges derfor på baggrund af at de er 

relevante ift. problematikken og ikke om de er repræsentative i forhold til 

populationen (Vallgårda and Koch, 2011). I denne undersøgelse har jeg 

tilstræbt en gruppe, der er relevant at medtage idet at de har fået en 

rekonstruktion af mamma. Denne udvælgelse af deltagere kaldes purposive 

sample, der betyder at deltagerne er udvalgt på baggrund af deres viden om 

problemfeltet (Polit and Beck, 2014). 

Jeg fravalgte kvinder diagnosticeret med en anden svær sygdom, da to 

uafhængige sygdomme vil kunne forstyrre analysen. Jeg ønskede at kvinderne 

havde været udskrevet i minimum et halvt år, idet at kvinderne naturligvis 

skulle have haft tid til at opleve at leve med deres rekonstruktion af mamma. 

Kvinderne blev opereret i perioden slutningen af 2013 til starten af 2014, hvor 

de gennemgik en rekonstruktion af mamma. 

Gruppen af kvinderne er på baggrund af ovenstående en ’homogen’ gruppe, 

hvilket ses lig udvælgelse igennem typical case sampling. Denne gruppe af 

kvinder kan i deres udtryk sige noget om hvordan man i denne aldersgruppe 

typisk oplever at leve med en rekonstruktion af mamma. Udvælgelse igennem 

typical case sampling kan illustrere den typiske oplevelse af et problemfelt og 

består ofte af en homogen gruppe (Polit and Beck, 2014). Jeg vil på baggrund 

af gruppens ’homogenitet’ fokusere på deltagernes oplevelse og hvorvidt der i 

deltagernes oplevelse ses et spændingsfelt. 

 

For at få adgang til information om kvinder, der har været indlagt til 

rekonstruktion af mamma udformede jeg en ’erklæring om samtykke’ til 

afdelingssygeplejersken på afdelingen (bilag 3). Ved hjælp af en sekretær 
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kunne jeg derefter udtrække data vha. diagnose koder, udskrivelsestidspunkt og 

alder. Kvinder der havde gennemgået en rekonstruktion af mamma og ikke var 

diagnosticeret med alvorlig eller kronisk sygdom fik tilsendt et brev. Ti 

kvinder ud af 108 fik tilsendt et brev delvis på bagrund af tilfældig udvælgelse 

og delvis på baggrund af udvælgelseskriterier. Brevet til deltagerne blev 

ligeledes godkendt af afdelingssygeplejersken (bilag 1). Tre kvinder tog 

kontakt med ønsket om at deltage. Jeg kontaktede derfor fem kvinder, hvoraf 

to ikke ønskede at deltage. Grundet undersøgelsens omfang og ønsket om at gå 

i dybden med materialet valgte jeg at undersøgelsen højest skulle rumme tre til 

seks deltagere. I brevet såvel som i telefonsamtalen blev undersøgelsens formål 

beskrevet, herunder anonymisering af alt information om deltagerne og at 

interviewene samt data herfra vil blive behandlet med fortrolighed. Forinden 

interviewet blev deltagerne bedt om at underskrive et samtykke (bilag 2). Jeg 

interviewede seks kvinder i aldersgruppen 41-54 år i ét individuelt interview, 

over en periode på ca. 30 dage. 

3.3 Udarbejdelse af interviewguide 

I de følgende afsnit vil jeg gennemgå begreber i teorien body image udarbejdet 

af Bob Price (Price, 1990), der blev anvendt i udarbejdelsen af 

interviewguiden. 

3.3.1 Bob Price - Body image 

Den normale body image fremlægges, herunder begreberne body reality, body 

presentation og body ideal der alle ses i samspil. Herefter fremlægges altered 

body image, der omhandler ændring af kropsopfattelse i forbindelse med 

sygdom. I udarbejdelsen af interviewguiden har jeg ligeledes inddraget 

begrebet altered body image, idet deltagerne har gennemgået et 

sygdomsforløb. 

Normal body image 

Begrebet Body image blev først anvendt i behandling af spiseforstyrrelser i 

1970’erne (Prip and Wittrup, 2014). Body image kan oversættes til 

’kropsopfattelse’, og er måden man forholder sig til sin krop på. Den normale 

body image er ifølge Price (1990) altid er i spil og bliver påvirket af både indre 
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og ydre faktorer. Price skriver at body image er : ”How we feel and think about 

our body and represent our body” (Price, 1990). Yderligere henviser Price 

(Price, 1990) til et citat af Schilder, der definerer body image således: ”The 

picture of our body which we form in our mind that is to say the way in which 

our body appears to ourselves” (Schilder, 1936, Price, 1990).  

 

De følgende tre begreber indgår i den normale body image og er altid i 

samspil: body reality, body ideal og body presentation. 

 

Body reality ændres da kroppen ældes over tid, og er ifølge Price (1990) den 

objektive fremstilling af vores krop. Denne objektive betragtning af vores krop 

er den reelle udgave af kroppen, men er ikke nødvendigvis den betragtning 

man ønsker at forholde sig til. (Price, 1990). 

 

I sammenligningen med andre mennesker og det kulturelle billede opstår body 

ideal (Price, 1990). Body ideal er hvordan man ønsker at kroppen skal agere og 

fremstilles. Dette billede opstår mentalt og bliver påvirket af det objektive 

billede af kroppen. Body ideal bliver ligeledes påvirket af omgivelserne og 

kultur. 

 

Body presentation er måden hvorpå vi præsenterer vores krop for 

omgivelserne, eksempelvis igennem livsstil. Vi kan til en vis grad kontrollere 

måden vi præsentere vores krop på, og derudover evaluere hvordan vores body 

presentation bliver modtaget af andre (Price, 1990). 

 

I artiklen Understanding patient accounts of body image change fremlægger 

Price (2009) at forandring af body image i relation til kræft og kræftbehandling 

giver flere udfordringer (Price, 2009). I praksis er det for 

sundhedsprofessionelle og patienter komplekst at skulle forholde sig til 

kropsændringer. Det kræver, at sundhedsprofessionelle kan forstå patientens 

erfaringer, og hvad den forandring af kroppen betyder for den enkelte og de 

nærmeste pårørende (Price, 1990).  
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Altered body image er ift. mennesket der bliver udsat for et traume, sygdom 

som eksempelvis brystkræft (Price, 1990). Altered body image defineres ved: 

”Any significant alteration to body image occuring outside the realms of 

expected human development” (Price, 1990). Yderligere skriver Price (1990), 

at altered body image er et særligt personligt anliggende for den enkelte og 

skal ses i relation til den normale body image og menneskets erfaring. Både 

ydre og indre faktorer kan påvirke og frembringe altered body image. Ydre 

faktorer ses ved operation, medicinsk behandling, traume hvor indre faktorer 

bl.a. kan ses ved psykiske sygdomme, hormonel ubalance (Price, 1990). 

 
Body image relateret til deltagerne 

Som fremlagt indledningsvis medfører brystcancer hos kvinder mange 

psykologiske og fysiske komplikationer. I denne undersøgelse inddrages 

kvinder, der har været igennem en behandling, der medicinsk og kirurgisk kan 

have forandret deres kropsopfattelse, idet den medicinske behandling af 

brystkræft medfører hårtab. Hertil ses primært en betydning ift. altered body 

image, dog er altered body image altid i relation til den normale body image og 

derfor inddrages begge begreber og forståelsen af disse i udarbejdelsen af 

interviewguiden. I tråd med beskrivelsen af altered body image beskrevet i det 

tidligere afsnit, er denne af kompleks karakter for både sundhedsprofessionelle 

og patienter. 
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3.3.2 Fra teori til interviewguide 

Egen viden, tidligere undersøgelser og litteratur lægger til grund for 

udarbejdelsen af en interviewguide (Kvale and Brinkmann, 2009). 

Interviewguiden udarbejdes med inspiration fra begreber af Price (1990) samt 

fund fra den indledende litteratursøgning og anvendelse af egen viden omkring 

emnet (bilag 4). Jeg brugte desuden den viden og erfaring jeg har omkring 

kvinder, der gennemgår rekonstruktion af mamma. Under et interview er det af 

betydning at sikre en tryg ramme for deltageren, derfor tilbød jeg kvinderne at 

besøge dem i deres eget hjem (Kvale and Brinkmann, 2009). Det er af 

betydning at deltageren oplever tillid til mig som interviewer, og jeg forsøgte at 

være bevidst om min erfaring med denne gruppe kvinder. 

 

I interviewguiden anvendes flere typer spørgsmål. Interviewet inddeles i en 

indledende, dybdegående og afsluttende del. Denne opdeling af interviewet er 

nødvendig ift. hvordan man går til selve emnet. (Kvale and Brinkmann, 2009) 

Eksempelvis er det ikke hensigtsmæssigt at starte interviewet med 

dybdegående undersøgende spørgsmål, men derimod optimalt at indlede med 

spørgsmål rettet mod fakta omkring deltageren. Jeg startede interviewet med 

indledende spørgsmål. Herefter narrative spørgsmål omkring forløbet fra en 

rekonstruktion af mamma til udskrivelse. Herfra kunne jeg gå mere i dybden 

med, hvordan det opleves at leve med rekonstruktion af mamma. 

Interviewguiden blev lært udenad, men ikke nødvendigvis gennemgået på 

samme vis ved alle interviews, da jeg ønskede at interviewet skulle fremstå 

naturligt og med plads til at deltageren gik mere i dybden med det der lå hende 

på sinde inden for undersøgelsens emne. Dette er i tråd med Malterud, der 

beskriver hvordan man som interviewer ’følger med’ i interviewet. 
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Nedenstående figur præsenterer hvordan jeg frit har ’oversat’ begreber fra 

Price (1990) til forskningsspørgsmål, der herefter er blevet oversat til mere 

’fleksible’ interviewspørgsmål. 

 

  

 
Forskningsspørgsmål Eksempel på 

interviewspørgsmål 

Body 

presentation 

Hvordan 

præsenterer vi 

vores krop for 

omverden? 

 

Hvordan fremstilles kroppen med 

et nyt bryst? 

 

Har du ændret tøjstil fra 

før du blev syg til nu? 

Body ideal 

Hvordan ønsker 

vi at kroppen 

skal se ud? 

 

Opleves det nye bryst som en del 

af kvinderne selv? 

Hvordan opleves brystets æstetiske 

udtryk? 

 

 

Hvad tænker du om dit 

bryst når står foran spejlet? 

Hvordan synes du at dit 

bryst ser ud? 

Body reality 

Den objektive 

fremstilling af 

vores krop 

 

 

Hvordan opleves det nye bryst i 

samspil med omgivelserne? 

 

 

Har du fået nogle 

reaktioner fra din veninder 

eller familie? 

Er der nogen ting du ikke 

gør nu som du gjorde 

tidligere af fysiske 

aktiviteter? 

 

 

 

Altered body 

image – 

Forandringer af 

kropsopfattelsen 

ved sygdom 

 

Har kropsopfattelsen ændret sig 

efter et sygdomsforløb? 

 

Hvordan ser du på din 

krop ift. før du blev syg?  



 32  

KAPITEL 4 

4.0 Resultater 

I de følgende afsnit fremlægges resultaterne af den tematiske analyse, hvor jeg 

vil illustrere analysens tre udarbejdede temaer i et thematic map. Jeg vil efter 

hvert thematic map udfolde temaet, hvor jeg vil beskrive og fortolke nuancer, 

der kom til udtryk. Der tages citater med fra interviewene, for at opnå 

troværdighed i beskrivelse og fortolkning af materialet. 

4.1 Thematic map 1 – Æstetiske forventninger 

 

De æstetiske forventninger har relation til udseendet, påklædning og  

asymmetri. Under temaet ses der ligeledes fund, der viser en opmærksomhed 

på ’før og nu’, hvor man sammenligner udseendet af mamma med udseendet 

før sygdom. Det viser at man reflekterer over forventninger og realitet. 

Æstetiske 
forventninger 

Asymmetri 

”Jeg havde nok den forestilling inde i hovedet, at 
så fik man 2 symmetriske bryster. Og det har jeg 

ikke helt fået…” 

Jeg kunne godt tænke mig at de var mere 
symmetriske nu du spørger om alt det her, men at 
gå videre med flere operationer. Og komme i fuld 
narkose. Det synes jeg at jeg har fået min portion 

af.." 

Påklædning 

"Jeg har nok stadig en drøm om at jeg kommer til 
at gå med noget at det… men samtidig.. Det har 
nok også noget at gøre med at man ikke føler sig 

tilpas i det. Man kan godt se at det er skævt.” 

"Jeg kamoflerer nok med lidt store bluser" 

 

”Men så har jeg det lidt sådan igen, ja det kan 
godt være men jeg vil stadig have lov til at gå i en 
nedringede kjole.. øhm. Jeg har jo aldrig haft en 
kavaler gang som jeg har nu, fordi jeg altid har 
haft sådan rimelig små bryster, så jeg har det 

egentlig rimelig afslappet med det. Jaa så må det 
se sådan ud.. og være lidt skævt.” 

Udseende 

"Nu det er kunstigt så er det flot" 

"Men jeg har ar.. Og han kalder mig ’min sørøver 
pige’. Og det kan man sige. (peger) Her, her og 
her. Og sådan er jeg blevet. Og det er blevet mit 

liv. Men jeg ville ikke undvære. Slet ikke.  
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Herunder uddybes hvordan rekonstruktion af mamma opleves ud fra de 

forventninger. 

Asymmetri 

Ifølge fundene fremtræder det, at man oplever sit udseende asymmetrisk efter 

rekonstruktion af mamma. Asymmetri kommer til udtryk ved, at man beskriver 

at rekonstruktionen sidder højere end det naturlige bryst og dermed ses en 

skævhed. Deltagerne beskrev tydeligt hvordan det ene bryst sad ift. det andet, 

og brugte selv ordet ’asymmetri’: ”Jeg kunne godt tænke at de var mere 

symmetriske.” og ”Jeg synes at det rekonstruerede bryst sidder lidt for lavt..” 

 

At opleve sig asymmetrisk kommer til udtryk, idet at der beskrives en ulighed i 

størrelse og placering, der ifølge deltagerne medfører en skævhed. I begge 

ovenstående citater kan der ses en implicit forståelse, af at man sammenligner 

udseendet af mamma med udseendet før sygdom. Ligeledes blev der givet 

udtryk for, at have haft forventninger til udseendet, hvilket ses i det følgende 

citat: 

”Jeg havde nok den forestilling inde i hovedet, at så fik man to 

symmetriske bryster. Og det har jeg ikke helt fået…” 

 

Ifølge fund bliver udseendet omtalt ved at være bevidst om en synlig 

asymmetri, men samtidig ses en oplevelse af at asymmetrien ikke opleves som 

af betydningsfuld. Følgende citat fremstiller det, hvor man ikke fokuserer på 

udseendet. Citaterne viser derimod en oplevelse af, at asymmetri ikke 

bemærkes af omgivelserne: 

”Man kan måske godt se det når man stirre på én. men vi er jo i 

bevægelse hele tiden. Så det tænker jeg ikke over.” 

 

”Jeg tror ikke at folk sidder og tænker, hold da op hun er da helt skæv.. 

øh. Så jeg tror mest at det er mig selv.” 

 

Deltagerne beskrev asymmetri ved det ydre udseende. Asymmetri beskrives 

ligeledes ved en oplevelse af at kroppen har ændret sig, hvilket kommer til 

udtryk i følgende citater: 

”Det er noget med symmetri i kroppen – så derfor nu skal jeg virkelig 

vænne mig til at tingene er anderledes..” 
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Der gives i det følgende citat udtryk for at asymmetri ses i relation til en indre 

følelse af asymmetri, hvor der sammenlignes med et maleri af ’en nærmest 

tvekønnet’: 

”Jeg havde en yndlings plakat af Matisse som barn, af en nærmest 

tvekønnet. Og den identificerer jeg mig meget med. Og det er også den 

skæve barm eller ingen barm eller hvad det nu er. Den har været 

særlig. Været speciel..” 

 

Denne beskrivelse af asymmetri rækker ud over dén synlige asymmetri 

beskrevet ud fra spejlbilledet. Der kan dermed ses en markant betydning af at 

kroppen har ændret sig, hvilket bevirker at asymmetrien påvirker oplevelsen af 

kroppen. Følgende citat giver ligeledes udtryk for, at kropsopfattelsen er, og 

her udtrykkes det endvidere, at man er blevet blufærdig omkring sin krop efter 

rekonstruktion af mamma. 

”Hvis den asymmetri ikke havde været der så havde jeg ikke været så 

blufærdig. Men jeg vil hellere være der hvor jeg er nu..” 
 

På trods at blufærdighed, gives der samtidig udtryk for implicit at acceptere 

situationen. Nedenstående citat beskriver ligeledes en implicit accept af 

rekonstruktionen og asymmetrien. På trods af at opleve sig skæv, så bliver den 

overordnet oplevelse beskrevet ved en glæde over igen at have et bryst: 

”Så da jeg fik expander i og var endnu mere skæv i størrelsen så der 

var jeg nået til at erkende at der var det okay at se sådan ud, så der 

rendte jeg bare rundt og var helt vildt skæv og jeg var helt vildt glad.” 

 

De to ovenstående citater kan begge ses i relation til oplevelsen af 

rekonstruktion af mamma, der bygger på at have gennemgået et 

længerevarende behandlingsforløb. Med andre ord må citaterne ses i den 

kontekst der gør sig gældende. Ifølge fundene kan der ses en foranderlig 

proces, hvor man skal vænne sig til forandringer i kroppen ad flere omgange 

og opleve at kroppen ikke ser ud, som den gjorde før diagnosticering af cancer. 

På baggrund af fund kan der ses en proces, idet man skal forholde sig til at 

gennemgå en mastektomi, gå med en kunstig protese og efterfølgende 

rekonstruktion af mamma. På baggrund heraf skal fundene ses i tråd med det 

der ligger forud for rekonstruktion af mamma, hvor man har gennemgået et 

længerevarende behandlingsforløb for cancer, der blev beskrevet som 
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udmattende, for den enkelte og familien. Denne betydning ses ligeledes i det 

følgende citat: 

Jeg kunne godt tænke mig at de var mere symmetriske nu du spørger 

om alt det her, men at gå videre med flere operationer. Og komme i 

fuld narkose. Det synes jeg at jeg har fået min portion af..” 

 

Der fravælges flere operationer og som citatet antyder, vælger man at acceptere 

at leve med det nye asymmetriske udseende. 

Der blev ifølge fund givet udtryk for, at der på forhånd var sat et 

’succeskriterium’, om at rekonstruktionen vil komme til at ’se pæn ud med 

BH’:  

”Jeg var blevet fortalt på forhånd at succeskriteriet var at man så pæn 

ud med BH på og det gør jeg også. Men det er anderledes det 

rekonstrueret bryst.” 

 

”Jeg var lige lidt skuffet over hvor skævt det var. Det kan man måske 

lære ud af det her. At man kan gøre den kvinde der skal opereres 

opmærksom på up front at det er når du har en BH på så kan det se 

pænt ud.” 

 

”Nu er der ved at få sat punktum. Jeg har tid hos lægen, jeg er ikke helt 

tilfreds med udseendet på den ene side. Men har jeg BH på der er lidt 

foret så kan man ikke se det. Og sådan må det så være.”  
 

Ud fra ovenstående fund ses asymmetri ifølge deltagerne ikke med BH. Der 

kan udledes, at ses et behov for information ift. det forventelige udseende 

forinden rekonstruktion af mamma. Der kan til dels ses en oplevelse af 

tilfredshed når man har BH på. Det ovenstående afsnit viser altså, at 

rekonstruktionen opleves ’pæn’ med BH. Fund peger på at oplevelsen af 

asymmetri, også ses have en betydning for oplevelsen af kroppen, og kan 

bevirke en indre følelsesmæssig asymmetri. På baggrund af det ovenstående er 

oplevelsen af asymmetri er markant, der kan dog ses et spændingsfelt i 

hvorvidt asymmetri opleves af betydning. 
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Påklædning 

Oplevelsen af at være asymmetrisk viste sig at have en indvirkning på 

påklædning. Deltagerne gav udtryk for at man efter rekonstruktion af mamma 

havde fokus på blusens størrelse og pasform. Dette fokus omhandlede en måde 

hvorpå man kunne skjule asymmetri og skævhed. Relationen til den tidligere 

kodning asymmetri vises i det følgende citat: 

”Har jeg BH på kan man faktisk heller ikke rigtig se det vel.. det er 

bare mig der kan se det.. jeg kan se alt tøjet der sidder skævt.” 

 

Der gives her udtryk for at være bevidst omkring asymmetrien eksempelvis på 

måden tøjet sidder. Det omtalte fokus på blusen størrelse kom også til udtryk, 

ved at store bluser blev anvendt til at kamuflere den skævhed, der opleves i 

processen fra mastektomi, til protese til rekonstruktion af mamma: 

”Jeg starter altså med nogle teltkonstruktioner. For at kamuflere. Det 

kan godt være at andre folk ikke kan se forskel. Men det skriger mig op 

i hovedet og alt efter hvor stramt tøjet er så kunne man altså godt se 

størrelses forskel.” 

 

Dét at man vælger at kamuflere med store bluser og ligeledes er bevidst om at 

BH’en afhjælper asymmetrien er altså af stor betydning for kvinden selv og 

kan være i relation til følelsen af ikke at ville skille sig ud: 

”Nåår ja så kamuflerer du lidt. Men også fordi.. ja fordi jeg synes at 

det er pænest når jeg har en BH på. Og den kan godt stramme lidt. Og 

så kan tingene godt komme til at stramme lidt.” 

 

Følgende citat beskriver ligeledes oplevelsen af at være skæv og hvordan det 

påvirker tøjvalget: 

”Jeg synes det er lidt kedeligt.. Og jeg har haft lidt svært ved at få 

sorteret mit tøj deroppe. Jeg har nok stadig en drøm om at jeg kommer 

til at gå med noget at det… men samtidig.. Det har nok også noget at 

gøre med at man ikke føler sig tilpas i det. Man kan godt se at det er 

skævt.” 

 

I det følgende beskrives dét at tøjstilen har ændret sig i forbindelse med 

operationen og at få en mindre størrelse: 

”Garderoben har også skulle gå fra hvad der normalt var stramme 

ærmer til noget løsere fordi jeg har haft en del der flappede.. Det er 

helt klart værre i venstre side end højre, det giver stadigvæk nogle 

garderobemæssige udfordringer. I øjeblikket har jeg sådan en 

garderobe der plager mig i hverdagen” 
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Ligeledes ses det have en indvirkning på at størrelsen af mamma nu er mindre. 

Følgende citat viser en anden oplevelse af påklædning og at dette ikke er af 

stor betydning. Her gives der udtryk for at være bevidst om hvordan alder og 

personlighed har betydning for hvordan rekonstruktionen af mamma opleves 

på nuværende tidpunkt.  

”Selvfølgelig tænker jeg over det. Altså nu er jeg også blevet ældre. 

Men jeg har aldrig været en barmfager typer. Så på den måde er 

brysterne ikke det første hos mig. Ikke tøjstil. Men måske alligevel 

mindre nedringet.” 

 

Citatet viser at selvopfattelsen, som en ikke barmfager type før diagnosticering 

af cancer ses i relation til, hvorvidt det har betydning efter rekonstruktion af 

mamma. I følgende citat kommer det ligeledes til udtryk, at selvopfattelse ift. 

mamma før diagnosticering af cancer har betydning for, hvordan man anskuer 

sig selv i livet efter kræft: 

”Nu havde jeg ikke så store bryster, så det var ikke sådan at jeg viste 

kavaler gang eller noget…” 

 
”Man er lidt opmærksom på.. jeg har jo et ar der går helt op, så er 

skæringen så dyb.. ja. Men det er ikke noget jeg går så meget op i..” 

 

Foruden asymmetri havde synlige ar også en indvirkning på at blive mere 

bevidst om påklædning, men på trods af at have ar gives der udtryk for at det 

ikke er af stor betydning. 

Udseende 

Der gives både udtryk for en konstatering og accept i det følgende citat: 

”Nå det var sådan det blev. Og sådan må det være.” Samtidig kom der ligeledes en 

anden oplevelse til udtryk: ”Ser lidt sjovt ud” og ”Jeg synes at det er blevet pænt”. 

Følgende citat beskriver en positiv betydning ift. at vende tilbage til noget der 

minder om normalt: 

”Allerede fra starten fik du jo en normal kurve der. ift. hvad protesen 

giver. Det giver noget helt andet og det giver en anden frihed ikke at 

skulle tænke på det..”  

Samt: 

”Det var værre da jeg ikke havde noget bryst” 

Her kan ses et spændingsfelt, hvor det overordnet indtryk af mamma både 

opleves positivt og mindre positivt. Der ses citater, hvor det kan antydes, at 
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forventninger omkring udseendet er blevet opfyldt, idet oplevelsen af at det er 

blevet ’pænt’ kan der have været overensstemmende med de forventninger der 

har været til udseendet. 

Ligeledes gives der udtryk for at det ”ser lidt sjovt ud”, hvilket kan være i 

relation til den markant oplevede asymmetri. Heraf kan det antydes at ses en 

distancering rettet mod denne del af kroppen, idet at ordet sjovt fremstilles 

ironisk og den bagvedliggende følelse hertil kan være at resultatet ikke har 

stemt overens med forventningerne. 

 

Det ses at rekonstruktion af mamma blev associeret med sygdom og en angst 

for at blive syg igen. Det blev beskrevet således: 

”Det gør én ked af. Lige et splitsekund. Ja det gør det. Og det gør det 

hvert evigt eneste gang når man bakker ud og står foran det spejl. Så 

tænker man eej.. røv og nøgler altså.. jamen du bliver hele tiden mindet 

om at du har haft sådan en sygdom” 

 

Dét, at have fået et nyt bryst ifm. sygdom, kan antydes at opleves som en 

belastning i hverdagen, hvor man oplever at blive konfronteret med dette. Det 

blev også udtrykt således: 

”På en eller anden måde bliver man mindet om at man har haft kræft 

og det ville du måske også sige nu hvis du så mig i spejlet.” 

 

Samme betydning ses i nedenstående citat: 

Hele tiden. Og det er altså hårdt. For ellers er jeg ikke én der hele 

tiden går rundt og tænker over det. Men det der med at du får den hver 

morgen. Altså. Puha. Bare det ikke kommer igen..” 

 

Følgende citat beskriver en anden oplevelse ift. at associere rekonstruktionen 

med cancer: 

”Det er altså ikke sådan at  jeg får dårlige tanker når jeg ser på 

brystet”. 

 

Én af nuancerne i at associere brystets udseende med sygdom var en særlig 

opmærksomhed på ar. 

”Jeg kan ikke lade være med at kigge på det ar. Det er både det der 

med, det er ikke noget jeg selv har valgt. Det er en sygdom. Det er bare 

noget andet..” 
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I nedenstående citat kan nuancer fra flere kodninger under temaet Æstetiske 

forventninger ses ved, at der gives udtryk for en tilfredshed i sammenligning 

med det naturlige bryst samt en tilfredshed ift. hvilke forventninger, der har 

været til et kunstigt bryst:  

”Jeg synes  at det  ligner meget godt det andet. Der er jo stadig arrene. 

Men når det er kunstigt er det blevet flot.” 

 

I citatet forholder man sig også til arrene, hvor der kan antydes at være en 

underliggende betydning af at arrene er grund til en mindre positiv oplevelse. 

Der gives også udtryk for, at opleve en glæde over igen at have fået et bryst: 

”For mig var helt sikkert også en gave at få et bryst igen, uanset 

hvordan og hvorledes det ser ud.” 

 

På trods af at der gives udtryk for at opleve sig skæv, så er det ikke af 

betydning, ift. dét at have fået et bryst igen. Det kom til udtryk hvordan det 

opleves at størrelsen har ændret sig i forbindelse med rekonstruktion:  

”De er større end før. Så jeg synes jo generelt at det blevet bedre end 

det var før. Selvom det er lidt skævt.” 

 

Ligeså ses en positiv oplevelse af at størrelsen har ændret: 

”Jeg var glad for at det også blev lidt større fordi jeg havde små 

bryster.. Jeg tror at der er mange piger der ikke er helt tilfredse med 

deres bryster men aldrig kunne finde på at lave noget ved dem, men når 

muligheden så er der..” 

Brystet er anderledes end før, men der gives her udtryk for at det opleves 

anderledes, på en positiv måde, idet at rekonstruktion af mamma har en anden 

størrelse en det naturlige bryst. 

Det kan altså udledes, at størrelsen af brystet tillægges en betydning og det kan 

vurderes at være på baggrund af en sammenligning af brystet ’før og nu’, men 

det er forskelligt hvordan man tillægger dette betydning  
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4.2 Thematic map 2 – Kropslig bevidsthed 

 

 

I de følgende afsnit udfoldes temaet Kropslig bevidsthed der bliver udfoldet 

igennem de tre kodninger: Anderledes, En del af mig / Ikke en del af mig og 

Ambivalens. Ifølge fundene ses en tydelig kropslig bevidsthed i livet efter 

kræft. idet at oplevelsen af et rekonstrueret bryst betød et øget fokus på 

kroppen. 

Anderledes 

I kodningen Anderledes beskrives hvordan det kom til udtryk, at det 

rekonstrueret bryst blev beskrevet, i nuancer af den fysiske og sanselige 

oplevelse af rekonstruktionen, samt funktion og bevægelse. 

Der gives udtryk for, at det rekonstrueret bryst opleves som anderledes og 

kunstigt, hvilket berører den fysiske oplevelse. Det rekonstrueret bryst bliver 

omtalt som det kunstige bryst, da det opleves kunstigt at føle på og mærkes 

kunstigt i sammenligning med det ’ægte bryst’. Dét at brystet opleves 

Kropslig 
bevidsthed 

Anderledes 

"Og jeg er jo super glad for at have den her, hvad skal man 
kalde den.. ballon. Som jo heller ikke rigtig bliver varm. Og 

hvis det er koldt, så har den en anden temperatur." 

"Når jeg er ude løbe og skal i bad, så er det helt koldt. Også 
sådan koldt at føle på. Det er sådan anerledes." 

"Det er anerledes når jeg læner mig frem, så sidder det stadig 
sådan 'duk', hvor det andet er blødere og falder lidt mere 

rundt" 

"Jeg synes at fastheden er anerledes. Det bevæger sig ikke på 
samme måde" 

En del af 
mig / ikke 
en del af 

mig 

"Men det er jo også mig at have et  kunstigt bryst" 

"Det er virkelig IKKE blevet en  del af mig" 

"Føler mig som jeg var før" 

”Det med min skævhed og mit sørøverimage, det er blevet mit 
normale. Det er bare blevet en del af mig..” 

Ambivalens 

"Måske er jeg sådan lidt, at det er lidt et luksusproblem, men 
nej man skal ikke negligere det. Det kan godt være ift. så 

mange andre at jeg ser pæn ud men det kan bare godt irritere 
mig alligevel af den grund".  

"Jeg tror nu også bare at man er glad for at have overlevet" 

"Jeg var bare glad for at få noget igen" 
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anderledes og kunstigt kan ses i fortællingerne om situationer i hverdagen, 

eksempelvis i det følgende: 

”Når jeg er ude løbe og skal i bad, så er det helt koldt. Også sådan 

koldt at føle på. Det er sådan anderledes.” 
Her fortælles hvordan en løbetur opleves med et rekonstrueret bryst. I 

nedenstående citat beskrives også den fysiske oplevelse af brystet samt i 

bevægelse: 

”Jeg synes at fastheden er anderledes. Det bevæger sig ikke på samme 

måde.” 

I nedenstående citat bliver brystet ligeledes omtalt som koldt ift. resten af 

kroppen, hvilket viser at det er af betydning for den sanselige oplevelse af 

brystet. 

”Og jeg er jo super glad for at have den her, hvad skal man kalde den.. 

ballon. Som jo heller ikke rigtig bliver varm. Og hvis det er koldt, så 

har den en anden temperatur.” 

 

At brystet omtales som ovenstående ses ligeledes i relation til en oplevelse af at 

brystet føles kunstigt, idet at det bliver omtalt som ballon, der defineres ved 

rund og oppustelig. Brystvorten bliver ligeledes beskrevet ved at det ikke 

opfører sig som ved et normalt bryst: ”Min brystvorte er sådan lidt halvkrøllet..” 

At brystet opleves kunstigt bliver også udtrykt ud fra sammenligning med et 

normalt bryst ved at være anderledes: 

”Det er anderledes når jeg læner mig frem, så sidder det stadig sådan 

’duk’, hvor det andet er blødere og falder lidt rundt. Det er ligesom at 

der er sådan et stramt sted på brystvorten. Så den opfører sig heller 

ikke som en normal brystvorte.” 

 

I citatet beskrives at det rekonstrueret bryst opleves anderledes, ved at det 

”sidder stadig sådan duk”, hvilket er udtryk for at det rekonstrueret bryst ikke 

opleves naturlig i bevægelse, og ikke flytter sig som et naturligt bryst. Det 

tilføjes derudover, at det andet naturlige bryst opleves på en anden måde ved at 

det er blødere og falder lidt rundt.  
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En del af mig / Ikke en del af mig 

Kodningen En del af mig / Ikke en del af mig fremstiller en markant oplevelse 

ift. hvorvidt det opleves at det nye bryst opleves som en del af kroppen samt ud 

fra et holistisk perspektiv.  

Der ses både beskrivelser af en markant oplevelse af at det rekonstrueret bryst 

er særskilt: 

"Det er virkelig IKKE blevet en del af mig” samt: ”Det er en del af min 

krop som betyder meget for mig.” 

 

Ligeledes bliver der givet udtryk for i følgende citat, at opleve at være forenet 

med denne del af kroppen, der efter rekonstruktionen ser anderledes ud: 

”Det med min skævhed og mit sørøverimage, det er blevet mit normale. 

Det er bare blevet en del af mig..” 

 

Ud fra de ovenstående citater kan det antydes at oplevelsen af hvorvidt 

rekonstruktionen er en del af kvinden, kommer igennem en proces. Dét at ar og 

udseende omtales ved mit sørøverimage, kan vise en måde hvorpå man er med 

til at gøre denne del af kroppen, der nu ser anderledes ud, til en del af mig. Og 

som det bliver beskrevet er mit normale. Der kan med andre ord ses en accept af 

at det er på den måde man ser ud nu. Jeg vil udlede, at processen heri, består af 

en erkendelse af at det er ’nyt normalt’ og ’mit normale’, hvilket følgende citat 

understøtter: 

”Jeg tror at jeg skulle vænne mig til det. Jamen jeg tror bare at man 

bliver mere vant til det selv.” 

 

På baggrund heraf kan det antydes at oplevelsen af hvorvidt rekonstruktionen 

af mamma mærkes som en del af personen, hvilket også indgår i en del af en 

proces, hvor det her beskrives ved at være ’accepteret’ med ordene: 

”Det er blevet mit liv. Jeg ville ikke undvære. Slet ikke.” 

 

I følgende citat kan der ligeledes ses en proces hvor det beskrives at det 

kunstige bryst anskues som ’nyt normalt’: 

”Der er det kunstige bryst og så er der resten af min krop, der er ægte. 

Men det er jo også blevet mig at have et kunstigt bryst. Det er svært at 

beskrive det.” 
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At det rekonstrueret bryst anskues som en del af kroppen og opleves som en 

holistisk helhed, kan som nævnt betragtes som ’nyt normalt’. I følgende citat 

gives ligeledes udtryk for samme oplevelse, dog opleves der en vis ambivalens 

omkring brystet idet at det minder om sygdommen: 

”Altså det er en del af mig og sådan ser jeg ud. Men på en eller anden 

måde så bliver man mindet om det.” 

 

Herunder ses en oplevelse der tenderer til det modsatte, idet det tydeligt kan 

ses at denne føromtalte proces med at ’acceptere’ den nye måde kroppen ser ud 

på, ikke opleves: 

”Det er jo mig der har set sådan ud på én måde. Og sådan kommer jeg 

ikke til at se ud mere. Jeg skal et eller andet sted acceptere, at jeg ser 

anderledes ud. Og så skal jeg på et eller andet tidspunkt sige: Nu 

accepterer jeg 100 % at sådan ser jeg ud og det bliver ikke anderledes. 

Og jeg er ikke helt nået dertil endnu. Altså jeg er ikke nået dertil endnu 

at sådan ser jeg ud og sådan skal jeg se ud resten af livet.” 

 

Det kan udledes at der ud fra ovenstående ses et spændingsfelt hvor der på til 

dels bliver givet udtryk for en vis accept af brystets udseende og hvor der som 

sidste citat antyder ikke opleves en erkendelse af at det her er mit nye 

udseende. Denne ambivalens som sidste citat fremstiller vil blive uddybet 

under næste kodning. 

Ambivalens 

Kodningen Ambivalens omhandler hvordan man forholder sig til sit nye bryst 

og jeg vil herunder beskrive og fortolke ift. hvilken grad ambivalens kommer 

til udtryk. 

Der kan ses en ambivalens ift. tilfredsheden omkring udseendet, hvilket 

tydeligt kom til udtryk eksempelvis i følgende citat: 

"Måske er jeg sådan lidt, at det er lidt et luksusproblem, men nej man 

skal ikke negligere det. Det kan godt være ift. så mange andre at jeg ser 

pæn ud men det kan bare godt irritere mig alligevel af den grund." 

 

Der gives udtryk for en mindre tilfredshed ift. udseendet af det nye bryst. Der 

kommer ligeledes en anden form for ambivalens til udtryk her: 

”Jeg er lykkelig over bare at have bryster igen.” 



 44  

Heri ligger en forståelse af at udseendet af brystet ikke opleves som af stor 

betydning men dét at have et bryst igen er betydningsfuldt. Samme oplevelse 

gives der udtryk for her:  

”Jeg var bare glad for at få noget igen.” 

I modsætning gives der i dette citat udtryk for at sætte betydningen af brystet i 

relief:  

”Da jeg havde kræft da var det et stort problem. Så nu er det her et lille 

problem så det kan du også godt klare.” 

Det vurderes her at rekonstruktionen af mamma opleves som et mindre 

problem. I følgende citat gives der ligeledes udtryk for at reflektere over 

oplevelsen:  

"Jeg tror nu også bare at man er glad for at have overlevet." 

 

Der gives i citatet udtryk for at have tanker omkring alvorligheden i den cancer 

sygdom som man har været igennem og at tilfredshed omkring brystet fylder 

mindre på baggrund heraf hos den enkelte. Følgende citat beskriver ligeledes 

forholdet imellem betydning af udseendet, der her kommer til udtryk som 

’bivirkninger’ og refleksioner over i hvilken grad det har betydning: 

”At der er sådan noget æseløre, det er sådan en irriterende bivirkning. 

Jeg har indtrykket af at det undgår man ikke. Den er også bare 

parkeret på kontoen for: Jaa. Det er irriterende med BH’erne og det 

ser ikke så kønt ud. Men det er ikke noget man dør af. Så det må du 

bare acceptere og så må vi videre.” 

 

Betydningen af ’bivirkninger’, så som æselører
4
, bliver ikke vurderet som af 

stor betydning, og som de ovenstående citater fremlægger, sættes det i relief, 

ift. alvorligheden ved at man havde cancer, og nu er rask. 

 

 
  

                                                        
4 Overskydende hudfold. 
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4.3 Thematic map 3 – I relation til omgivelserne 

 

 
I temaet I relation til omgivelserne, ses kodningerne Det offentlige rum, 

Familieliv og Betydningen af et nyt bryst, der beskriver hvordan dét at leve 

med et rekonstrueret bryst opleves i samværet med sin familie og partner, samt 

hvordan man bliver påvirket af omgivelserne. 

 

 

I relation til 
omgivelserne 

Det offentlige 
rum 

"Jeg kunne ikke finde på at gå i svømmehallen"  

"Da jeg ikke havde noget bryst så gik jeg også 
bare i svømmehallen. Det gjorde mig virkelig 
ikke noget at smide tøjet, hvor andre har det 

sådan.. ååh det har de ikke lyst til.." 

"Jeg er helt bevidst om at jeg er skæv, men jeg 
vil ikke udsætte mig selv for offentligheden, men 

jeg er helt bevidst om at jeg er helt skæv. 
Blufærdighed og en syg form for generthed.. 

altså man er helt vildt bange for at skille sig ud. 
Altså jeg er jo pivskæv. Og det orker jeg ikke at 
konfrontere folk med.. jeg elsker ikke at klæde 
mig af foran folk. Og det er bare blevet mig at 

være sådan.” 

Familieliv 

"Min mand på det tidspunkt sagde at han vidste 
ikke om han ville kunne elske mig på samme 

måde, den var rimelig hård men jeg tror bare at 
jeg var så besluttet på at det skulle det bare og 
så når jeg så mig selv i spejlet så syntes jeg at 

jeg så pæn ud" 

”Det er ikke det vigtigste heller ikke i seksuel 
samkvem. Jeg tror også at mænd ville 

foretrække at man får lavet en protese. Ikke at 
det er for hans skyld. Altså det var et hårdt år. 
Men det er vi også kommet igennem det. Han 
ved også at jeg er vind og skæv. Han har købt 
noget meget pænt undertøj til mig. Og så kan 
folk have skavanker på alle mulige måder og 

det er så lige min skavank..” 

 "Jeg har lige som fået de børn jeg skulle have 
og har ammet. Men så er det blevet sådan. Så 
ser man måske en anden mening med det. Så 
prøver man at finde positive ved det. Altså jeg 
har jo ammet. Jeg har gjort hvad det var jeg 

skulle levere med mine bryster." 

Betydningen 
af et nyt bryst 

”Det var ikke kvindeligheden i det. Det var først 
da jeg fik det at jeg så fandt ud af at jeg var 
super lykkelig og at det gjorde mig til kvinde 
igen.. Jeg var egentlig ikke klar over hvad det 

betød jo, før det egentlig var der” 

”Der er et eller andet sted også flere faser i det 
her ik.. at du skulle igennem en fase der hedder, 
nu skal jeg bare blive rask så må hår og bryst 
komme i anden række. Det må så blive taget af 

senere..” 
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Det offentlige rum 

Kodningen Det offentlige rum omhandler hvordan det opleves at være i et 

offentligt rum efter rekonstruktion af mamma. Det kommer eksempelvis til 

udtryk i følgende citat hvor der tales om at gå i svømmehallen: 

”Jeg er helt bevidst om at jeg er skæv, men jeg vil ikke udsætte mig selv 

for offentligheden, men jeg er helt bevidst om at jeg er helt skæv. 

Blufærdighed og en syg form for generthed.. altså man er helt vildt 

bange for at skille sig ud. Altså jeg er jo pivskæv. Og det orker jeg ikke 

at konfrontere folk med.. jeg elsker ikke at klæde mig af foran folk. Og 

det er bare blevet mig at være sådan.” 

 

Der ses en tydelig oplevelse af at være utilpas når man er i et offentligt rum, 

der beskrives som en syg form for generthed. Citatet ses som værende af 

markant betydning for forståelsen af at være i et offentligt rum, idet det 

beskrives at jeg vil ikke udsætte mig selv for offentligheden.  

Der kan ses en lignende oplevelse af at være i et offentligt rum:  

”Når jeg klæder om i omklædningen så vender jeg lige ryggen til.. jeg 

er lige lidt diskret med det.” 

 

Begge citater beskriver en følsomhed, der gives udtryk for, i forbindelse med at 

være i et omklædningsrum. Dette medfører enten et konsekvent fravalg af 

eksempelvis at gå i svømmehallen, eller at man skjuler sig. Sårbarheden 

beskrives med ordende; diskret, blufærdighed og generthed.  

 

Her kan der ses en udvikling idet at der beskrives en ændring fra før man 

gennemgik en rekonstruktion, og til efter. Heraf har man fået et andet forhold 

til sin krop.  

”Jeg er vant til at se mig i spejlet. Men jeg går ikke i svømmehallen og 

jeg glæder mig ikke af foran mine for børn heller.. Altså jeg er blevet 

meget privat.” 

 

Følgende citat beskriver en delvis sårbarhed ift. at være i et offentligt rum: 

”Det eneste er at jeg ikke vil gå i bad offentlige steder, men jeg har 

gjort det lidt.  
 

I modsætning til ovenstående ses en anden oplevelse af at være i et offentligt 

rum: 
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"Da jeg ikke havde noget bryst så gik jeg også bare i svømmehallen. 

Det gjorde mig virkelig ikke noget at smide tøjet, hvor andre har det 

sådan.. ååh det har de ikke lyst til.." 

 

Her opleves ikke samme blufærdighed omkring sit rekonstrueret bryst ift. 

omgivelserne: 

”Jeg træner og der gik jeg lige ud på toilettet og skiftede BH og sådan 

noget..” 

 

I følgende citat beskrives en anden form for sårbarhed der kom til udtryk: 

”Jeg er hamrende bange for at folk kommer til at ramme. Det gør ondt. 

Det er ømt og hvis jeg og måske er det også lidt noget med at jeg er 

bange for at det gør ondt end det i virkeligheden gør.. Men det er jo 

fordi folk kommer til at skubbe og det har været ubehageligt.” 

 

Citatet fremstiller en sårbarhed der opleves ifm at køre med offentlige 

transportmidler, hvor der opleves en frygt for at andre mennesker kommer til at 

ramme det rekonstrueret bryst. Herunder uddybes denne frygt: 

”Jeg synes at jeg er sårbar og det gider jeg ikke rigtig være. Fysisk 

eller psykisk. Jeg er opdraget sådan at hvis der er en gravid eller 

gammel så rejser jeg mig op.. og så tænker jeg at der er ikke nogle der 

kan se på mig at jeg har været igennem sådan en sygdom.. At jeg kan 

ikke holde ordenligt fast.. Nogle gange i bussen så fokusere man, for 

helvede mand. Jeg ligner bare en kvinde i min bedste alder men jeg er 

bare flad.” 

 

I modsætning hertil ses i følgende fortælling en anden oplevelse, hvor det 

beskrives ifm. en rejse: 

”Nu har vi så lige været på ferie, hvor jeg har bikini på og altså ikke 

har badedragt på. Jeg er altså ikke tynget der. Jeg ved ikke hvor meget 

folk lægger mærke til det.. Der er jeg jo også i et fremmede land. Det 

skal altså ikke styre at jeg altså også vil have en bikini på, så der bliver 

jeg stædig.” 

 

Der kan på baggrund af ovenstående udledes en form for sårbarhed ifm. at 

være i et offentligt rum, der eksemplificeres ved at være i svømmehallen eller 

at køre med et offentligt transportmiddel. Dog ses ligeledes modsatrettede 

oplevelser hertil. Sårbarhed ses også i større og mindre grad samt ift. hvordan 

man før rekonstruktion af mamma oplevede at forholde sig til sin krop. 

Ligeledes kom det også til udtryk at man ikke har samme oplevelse, idet det 

bliver beskrevet ved at det gjorde mig virkelig ikke noget at smide tøjet. 
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Familieliv 

I beskrivelsen af kodningen Familieliv vil jeg beskrive og fortolke hvordan det 

kom til udtryk at man forholder sig til de nærmeste i sin omgangskreds efter 

rekonstruktion af mamma. 

Eksempelvis beskrives det, at dét at have fået sine børn, har betydning for i 

hvilken grad man ’accepterer’ ikke at have naturlige bryster længere: 

"Jeg har lige som fået de børn jeg skulle have og har ammet. Men så er 

det blevet sådan. Så ser man måske en anden mening med det. Så 

prøver man at finde positive ved det. Altså jeg har jo ammet. Jeg har 

gjort hvad det var jeg skulle levere med mine bryster." 

 

Her ses en erkendelse af at prøve at se det positive ved at have gennemgået 

forløbet på dette tidspunkt i livet hvor brysterne har ’leveret det de skulle’, 

hvilket kan ses have betydning ift. at acceptere det nye bryst. Samme oplevelse 

gives ligeledes udtryk for i følgende citat: 

”Hvis jeg ikke havde fået børn så havde jeg været meget mere ked af 

det.” 

 

Der ses en betydning af at have fået børn. Følgende citat beskriver ligeledes en 

betydning af at fokusere på børnene:  

”Mine børn skulle have det samme liv som de havde før og så var mit 

liv ligesom sekundært." 

 

Der blev også givet udtryk for hvordan relationen til sin partner blev oplevet 

igennem forløbet. I nedenstående citat ses en oplevelse af, at have fået et nyt 

’image’ eller kælenavn af partneren: 

”Men jeg har ar.. Og han kalder mig ’min sørøver pige’. Og det kan 

man sige. (peger) Her, her og her. Og sådan er jeg blevet.” 

 

Her kan det udledes, at der ses en anerkendelse af det nye udseende med ar, 

som kommer til udtryk ved en kærlig tiltaleform. Der gives her udtryk for at i 

relationen til sin partner opleves rekonstruktionen ikke som betydningsfuld i 

’seksuel samkvem’: 

”Det er ikke det vigtigste heller ikke i seksuel samkvem. Jeg tror også 

at mænd ville foretrække at man får lavet en protese. Ikke at det er for 

hans skyld. Altså det var et hårdt år. Men det er vi også kommet 

igennem det. Han ved også at jeg er vind og skæv. Han har købt noget 

meget pænt undertøj til mig. Og så kan folk have skavanker på alle 

mulige måder og det er så lige min skavank..” 
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Ligeledes konstateres det, at på trods af partneren foretrækker en protese, 

bliver rekonstruktionen tilvalgt for egen skyld, og ikke fordi partneren ønsker 

det. Citatet beskriver ligeledes en implicit accept, idet at det omtales ved ’min 

skavank’. 

Det at rekonstruktionen opleves i relation til partneren ses af betydning ift. 

fysisk tiltrækning og intim fysisk kontakt med sin partner. Nedenstående citat 

fremlægger ligeledes en opmærksomhed på det kunstige bryst i seksuel 

samkvem: 

”Jeg synes også at jeg ift. sex man kan jo ikke lade vær med at tænke 

på det. Altså i kampens hede så glemmer man det jo selvfølgelig. Haha. 

Men altså jeg har det sku ikke særlig godt med det. Øhm. Altså jeg 

synes også at det har påvirket mig. Altså man skal lige som tage sig 

sammen. Det er et underligt udtryk at bruge. Men jeg har ikke den 

samme selvtillid som jeg havde før.” 

 

Ud fra de to ovenstående citater kan der ses en forskel i hvordan 

rekonstruktionen opleves i seksuel samkvem, hvor det ses at have en mindre 

betydning i første citat. I begge citater kan det dog ,ses at man oplever at blive 

påvirket i relationen til sin partner.  

Deltagerne beskrev ligeledes hvilke reaktioner partneren kom med ifm. 

rekonstruktion af mamma:  

”Min mand på det tidspunkt sagde at han vidste ikke om han ville 

kunne elske mig på samme måde, den var rimelig hård..” 

 

Citatet beskriver, hvordan partneren forholder sig til det rekonstrueret bryst 

forinden mastektomi, og herigennem bliver der givet udtrykt for hvordan man 

forholder sig til at udseendet vil ændre sig.  

Der blev givet udtryk for samme oplevelse, der for flere af deltagerne har 

betydet at relationen til partneren blev brudt før, eller i tiden efter 

rekonstruktion af mamma. Som fund flere steder viser, ses der også her et 

spændingsfelt – i relation til partneren. Deltagerne gav ligeledes udtryk for at 

det naturlige bryst ift. til at have fået en rekonstruktion af mamma opleves af 

mindre betydning.  

”Jeg tror at han er ret ligeglad. Det der betyder noget for ham er at jeg 

er rask. Det er det vigtigste.” 
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I modsætning til det ovenstående citat viser det en anderledes betydning af en 

rekonstruktion, hvor det tydeligt bliver beskrevet, at betydning af det 

rekonstrueret bryst ses i relation til at man nu er rask efter et længerevarende 

anstrengende forløb.  

Betydningen af et nyt bryst 

Under denne kodning vil jeg fremlægge, i hvilken grad betydning af at få et nyt 

bryst kom til udtryk. Det kom bl.a. til udtryk at det manglende bryst påvirkede 

’kvindeligheden’.  

”Jeg tror at jeg fik at vide med det samme da jeg fik at vide at jeg 

havde brystkræft, at der var mulighed for at få et nyt bryst og det synes 

jeg da er fint.. For det betyder da noget. For jeg synes da at det er 

meget grænseoverskridende med ens kvindelighed. At man ikke har 

noget bryst. Meget.” 

 

Der tillægges altså en betydning i at have oplevet ikke at have noget bryst.  

”Men for mig var det helt sikkert en gave at få et bryst igen, uanset 

hvordan og hvorledes det ser ud.” 

 

Betydningen af det nye bryst ift. kvindeligheden blev ligeledes beskrevet 

således: 

”Det var ikke kvindeligheden i det. Det var først da jeg fik det at jeg så 

fandt ud af at jeg var super lykkelig og at det gjorde mig til kvinde igen 

Det var et stort savn som jeg pakkede helt væk som jeg slet ikke havde 

tænkt på var der.” 

 

”Jeg var egentlig ikke klar over hvad det betød jo, før det egentlig var 

der” 

 

Her bliver der eksplicit givet udtryk for at oplevelsen af ikke at have et bryst 

ikke var af betydning, før at man havde et bryst igen, hvor der kan ses en 

fortrængning af dette. På baggrund af de ovenstående citater kan der altså ses 

en betydning ift. ikke at have et bryst ift. kvindeligheden. 

”Jeg ville hellere miste et bryst end en arm når jeg kigger tilbage på 

det.. Selvom det ikke har noget med kvindelighed at gøre, jeg var ikke i 

tvivl om at jeg skulle have en protese” 

 

Det kom til udtryk, at da de først havde fået det nye bryst gik det op for dem 

hvor vigtig en del af dem det var. Eksempelvis beskrives det her:  

”Der var et savn jeg havde benægtet fordi det var svært at have oveni 

alt det andet. Jeg kunne ikke rumme også både at miste hår og bryst. 

Det var jeg nød til at vælge fra og så fokusere på at blive rask..” 
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Følgende citat beskriver også dét at prioritere fravær af sygdom:  

”Der er et eller andet sted også flere faser i det her ik.. at du skulle 

igennem en fase der hedder, nu skal jeg bare blive rask så må hår og 

bryst komme i anden række. Det må så blive taget af senere..” 

 

Her var det ikke oplevelsen af at miste sit bryst, der blev udtrykt som vigtigt – 

det var vigtigt at blive rask. Heraf kan der ses en bagvedliggende forståelse af 

at betydning at et nyt bryst sættes i relief ift. det at have haft kræft. Denne 

oplevelse ses ligeledes i følgende citat: 

”Det har ikke fyldt så meget. Når det var der, så skulle det bare væk 

altså kræften. Så tænkte vi ikke så meget over det andet.” 

 

Som fund flere steder indikerer har oplevelsen af det rekonstruerede bryst en 

betydningsfuld relation til dét, at man har gennemgået et behandlingsforløb for 

cancer. 
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4.4 Sammenfatning af resultater 

I dette  afsnit vil jeg sammenfatte betydningsfulde fund fra resultatafsnittet. 

Under Æstetiske forventninger kom det tydeligt til udtryk, at have en oplevelse 

af at være asymmetrisk. Der ses et fokus på det objektive og målbare ved 

rekonstruktionen i spejlbilledet, og der ses ligeledes fokus på en indre 

følelsesmæssig oplevelse af asymmetri / symmetri i kroppen. Dét at have BH 

på havde betydning for, hvordan det æstetiske omkring brystet blev oplevet, og 

at asymmetri ikke var synlig med BH. Ligeledes havde påklædning en 

betydning, ift. at kamuflering blev brugt til at skjule asymmetri. 

Der ses en oplevelse af at associere brystet med sygdom, og dét gør at man har 

svært ved at slippe sygdommen, og komme videre i livet. Der kom en 

tilfredshed til udtryk, på trods af asymmetri, hvilket kan ses i relation til at 

have gennemgået et længerevarende sygdomsforløb, der kan have været 

traumatisk. At overleve sygdommen ses i første prioritet, dét at miste bryst og 

hår kom i anden række. Dét at få et bryst igen – og at blive så tæt på som før og 

at udseendet igen bliver næsten normalt har stor betydning. Selvom brystet 

sidder skævt ift. det naturlige bryst gives der udtryk for en overordnet glæde 

over, at have fået et bryst igen. Der ses et spændingsfelt i oplevelsen af, 

hvorvidt det vurderes pænt. Synlige ar havde betydning ift. at man oplevede sig 

anderledes og havde både forbindelse til påklædning, samt til dét at associere 

det nye bryst med sygdom. 

 

Igennem temaet Kropslig bevidsthed ses en øget opmærksomhed på kroppen 

der kom til udtryk, efter rekonstruktion af mamma. Herunder ses der en fysisk 

og sanselig oplevelse af det rekonstrueret bryst. Den fysiske oplevelse af 

brystet kom til udtryk som kunstig og anderledes, både på måden man 

mærkede brystet, og hvordan det blev oplevet i bevægelse. Rekonstruktion af 

mamma sammenlignes på flere måder med et naturligt bryst. 

Der ses en oplevelse af at det rekonstrueret bryst til dels opleves som en del af 

deltageren - fysisk og psykisk. Herunder kan der ses en proces i oplevelsen af 

vænne sig til det rekonstrueret bryst. Der opleves en ambivalens ift. overordnet 



 53  

at være tilfreds med det nye bryst og at have overlevet sygdom, men samtidig 

er oplevelsen af brystet ikke tilfredsstillende. 

 

I temaet I relation til omgivelserne blev oplevelsen af at være i et offentligt 

rum beskrevet ved en utilpashed der kom til udtryk, idet at man i disse 

situationer oplever at være blufærdighed og sårbar. Det kom bl.a. til udtryk at 

man var bange for at skille sig ud i svømmehallen. Det kom ligeledes til udtryk 

i dette tema, hvordan dét at have fået børn, kan have betydning for, i hvilken 

grad, dét at miste et bryst ’accepteres’. Kvinderne er i aldersgruppen 41-54 år, 

og flertallet har fået børn hvilket kan være af betydning ift. hvordan de oplever 

deres krop. Denne nuance kan altså være rettet imod denne aldersgruppe af 

kvinder, hvorimod yngre kvinder kan opleve det anderledes i relation til 

familielivet. Det blev ligeledes beskrevet hvordan valget at få et nyt bryst er 

’for min skyld’. Betydningen af et nyt bryst blev set ift. at fået sin kvindelighed 

igen, og at det først blev erkendt efter rekonstruktion af mamma, idet man 

udtrykker at have benægtet et savn over sit mistet bryst. 

 

På tværs af alle temaerne Æstetiske forventninger, Kropslig bevidsthed og I 

relation til omgivelserne er viser fund, at der ses en oplevelse af at have fokus 

på ’før og nu’. Dette kan ses ift. dét at opleve at vende tilbage til noget normalt 

eller sammenligne med det der engang var normalt. Der kan ses et aspekt idet 

at vende tilbage til normalen eller at skabe et ’nyt normalt’ som ses i flere 

nuancer. At vende tilbage til normalen, ses ift. at komme til at se nogenlunde 

ud som før, samt at prioritere at livet helst skal være som før sygdom. Der ses 

ligeledes en konstatering af at anerkende det nye udseende, i kraft af at det her 

nu er ’mit normale’. Som ovenstående flere steder peger på, viste fund 

igennem alle tre temaer, at oplevelsen og betydningen af rekonstruktion af 

mamma bliver oplevet ud fra, at man har været igennem et længerevarende og 

anstrengende sygdomsforløb. 
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5.0 Diskussion 

Jeg vil i dette afsnit diskutere fund med teori. Jeg har udvalgt en teori til 

diskussion af hvert tema med henblik på at diskutere hvorvidt teori kan 

understøtte eller modsige fund. Jeg vil herefter diskutere fundene med 

eksisterende viden. Slutteligt vil undersøgelsens fremgangsmåde og metode 

diskuteres med kvalitetskriterier udarbejdet af Lincoln & Guba (Polit and 

Beck, 2014). 

5.1 Diskussion af temaet Æstetiske forventninger 

Under temaet Æstetiske forventninger fremkom centrale fund, der blev 

udfoldet i kodningerne: Asymmetri, Påklædning og Udseendets betydning. 

Kodningerne udgjorde temaet Æstetiske forventninger.  

 

Til diskussion af fundene inden for temaet Æstetiske forventninger inddrages 

teori om coping, af Lazarus (Lazarus, 1999). Lazarus (1999) beskriver, at 

coping skildres igennem to former: Problemfokuseret coping omhandler at 

påvirke den oplevede stress, ved at løse problemerne i omgivelserne, hvor 

emotionsfokuseret coping er rettet mod egen emotionel spænding. 

Problemfokuseret coping indebærer, at problemet defineres, og at alternativer 

udarbejdes. Emotionsfokuseret coping indebærer undgåelse, minimering, 

distancering, selektiv opmærksomhed. En person bruger emotionsfokuseret 

coping, når det vurderes at der intet kan gøres, mens problemfokuseret coping 

er mere sandsynlig at bruge, når situationen kan påvirkes (Lazarus, 1999). 

Jeg vil diskutere hvordan fund ses i lyset af emotions og problemfokuseret 

coping. 

 

Asymmetri blev af deltagerne oplevet markant. Fund viste, at der forekommer 

en indre følelse af manglende balance, der er affødt af en oplevelse af at 

udseendet nu er anderledes. Ligeledes kom det tydeligt til udtryk, hvordan det 

påvirker hverdagslivet. Fund viser, at asymmetri blev oplevet i mindre grad, 

hvis man har en BH på. Dog viser fund ligeledes, at den indre oplevelse af 
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asymmetri havde en mærkbar markant betydning i oplevelsen af sig selv, der 

rækker ud over den objektive vurdering man gør sig i spejlbilledet.  

Asymmetri under Æstetiske forventninger kan i tråd med beskrivelsen af 

emotions- og problemfokuseret coping betyde, at fund til dels kan understøttes 

af begge, idet at den objektive vurdering om asymmetri i spejlbilledet bliver 

minimeret ved at tage en BH på. Den markante indre oplevelse af at være 

asymmetrisk kan primært understøttes af emotionsfokuseret coping. 

 

Påklædning ses i relation til asymmetri, da det ses, at man kamuflerer med 

store bluser. Kamuflering med store bluser af asymmetri og skævhed ses ift. 

ikke at ville skille sig ud. Der gives udtryk for at man bevidst kamuflerer sin 

asymmetri med store bluser. Ligeledes indikerer fund, at man på trods af 

asymmetri vælger at tage en nedringet kjole på. Spændingsfeltet heri består i at 

håndtere sin oplevelse af asymmetri vidt forskelligt. At kamuflere sin oplevelse 

af asymmetri med store bluser, der viser at man forsøger at skjule sin 

asymmetri for sig selv og omgivelserne.  

Påklædning under temaet Æstetiske forventninger kan i tråd med beskrivelsen 

af emotions og problemfokuseret coping betyde at ovenstående understøttes af 

primært emotionsfokuseret coping, idet at man forsøger at skjule eller 

minimere sin asymmetri ved kamuflering. At man på trods af asymmetri 

vælger at tage en nedringet kjole på kan understøttes af emotionsfokuseret 

coping, idet man giver udtryk for at fokusere på glæden over igen at have fået 

en barm. Dog kan fund ligeledes pege på brug af problemfokuseret af coping, 

idet at man vælger at handle på dette fokus. 

 

Udseendets betydning bliver indikeret i fundene ved, at man prioriterer at 

overleve og dét at miste sit bryst og tabe håret er af mindre betydning. Der ses 

her en bagvedliggende betydning af senere, at have svært ved at forholde sig til 

dét at miste sit bryst, hvilket ligeledes kan ses ved at betydningen af at miste et 

brystet blev fortrængt.  

Udseendets betydning under temaet Æstetiske forventninger kan i tråd med 

beskrivelsen af emotions- og problemfokuseret coping betyde, at dette fund 
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primært er overensstemmende med brug af emotionsfokuseret coping. 

Ligeledes understøttes det af Lazarus, der beskriver at fortrængning engang 

blev vurderet som skadelig, men at den nu vurderes som værende en fordel i 

visse situationer, idet man kan distancere sig fra problemer der er for 

faretruende  (Lazarus, 1999). 

 

Det er igennem temaet Æstetiske forventninger tydeligt at fundene skal forståes 

ud fra en kontekst. I denne undersøgelse kom det til udtryk, at oplevelsen af at 

have gennemgået et længerevarende og anstrengende behandlingsforløb er af 

betydning for oplevelsen af det rekonstrueret bryst. Fundene indikerer 

ligeledes, at der opleves en sårbarhed og følsomhed efter at have været syg.  

Fundene, der her ses i relation til denne kontekst, understøttes ligeledes af 

Lazarus, der beskriver at i forbindelse med sygdom kan et menneske udsættes 

for en række stress-faktorer igennem smerte, tab af organer eller tab af 

funktioner. Samtidig vil mennesket forsøge, at bevare sig selv følelsesmæssigt 

(Lazarus, 1999). 

5.2 Diskussion af temaet Kropslig bevidsthed 

Under temaet Kropslig bevidsthed fremkom centrale fund, der blev udfoldet i 

hver kodning: Anderledes, En del af mig / Ikke en del af mig og Ambivalens. 

Kodningerne udgjorde temaet Kropslig bevidsthed. 

 

Til diskussion af fundene inden for temaet Kropslig bevidsthed inddrages teori 

af  Benner & Wrubel (2013). Benner & Wrubel beskriver i Omsorgens 

betydning i sygepleje – stress og mestring ved sundhed og sygdom, hvordan 

kroppens rolle under cancer kan opleves (Benner and Wrubel, 2013). I det 

følgende vil jeg diskutere, hvorvidt fund understøttes af beskrivelsen om 

hvordan kroppens rolle opleves efter cancer. 

 

Anderledes indikeres i fundene ved at det rekonstruerede bryst føles 

anderledes og kunstigt. Fund viser derudover, at deltagerne associerer det nye 

bryst med sygdom. Ifølge Benner og Wrubel kan det ses, at et øget fokus på 
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kroppen kan komme under kræftsygdom samt efter behandling af denne, idet 

kroppen forandrer sig og opleves fremmede. Under og efter sygdom kan en 

øget kropslig bevidsthed affødes på baggrund af gener fra sygdom, 

bivirkninger, oplevelsen af at være syg eller funktionsniveau. Ved sygdom kan 

denne kropslige bevidsthed øges, hvilket ligeledes kom til udtryk i 

undersøgelsens fund, ved et markant fokus på bevægelse af brystet. Hertil kan 

den ændret fysiske oplevelse knyttes til Benner & Wrubel (2013), der beskriver 

at personens kropslige selvfølelse kan ændre sig som følge af indre og ydre 

fysiske ændringer i kroppen som følge af cancer (Benner and Wrubel, 2013). 

Benner & Wrubel skriver, at oplevelsen af kroppen kan blive radikalt ændret 

som følge af en cancerdiagnose. Personen holder måske op med at betragte 

kroppen som en pålidelig bolig med en bestemt kapacitet, for i stedet at 

betragte den som en fremmedartet kilde til sygdom (Benner and Wrubel, 

2013). Benner og Wrubel beskriver endvidere, at personens holdning og 

kropssprog kan ændre sig som følge af en cancerdiagnose: I stedet for at 

afspejle flydende bevægelser og selvtillid, kan holdning / kropssprog udtrykke 

tøvende påpasselighed og sårbarhed (Benner and Wrubel, 2013). 

Anderledes under temaet Kropslig bevidsthed kan i tråd med beskrivelsen af 

oplevelsen af kroppen og kroppens rolle under sygdom af Benner & Wrubel 

(2013) betyde, at fund understøttes. Ligeledes understøttes den fremlagte 

kontekst af fundene her. Fund der viser en øget kropslig bevidsthed kan ses 

overensstemmende med beskrivelsen af Benner & Wrubel (2013), idet at både 

fund og teori fremlægger, at kroppen kan opleves distanceret under sygdom og 

at den nye kunstige kropsdel er anset som værende fremmede (Benner and 

Wrubel, 2013). 

 

En del af mig / Ikke en del af mig består af et spændingsfelt, hvor krop og 

sind til dels ikke opleves som en helhed, idet at det rekonstrueret bryst ikke 

opleves som en del af resten af kroppen i funktion af kroppen og sanseligt. Der 

kan i beskrivelsen af fundene ses en særlig betydning af at være optaget af 

hvorvidt denne rekonstruktion er en del af mig. Det indikeres endvidere i 

fundene, at der gives udtryk for at man til trods for at brystet opleves kunstigt 
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og anderledes, til dels vænner sig mere og mere til det nye bryst. Oplevelsen af 

hvorvidt rekonstruktionen er en del af kvinden, kommer igennem en proces. 

Processen består af en erkendelse af at det er ’nyt normalt’ og ’mit normale’. 

På baggrund heraf kan det antydes, at oplevelsen af hvorvidt rekonstruktionen 

af mamma mærkes som en del af personen, indgår i en proces, hvor det 

beskrives ved at være ’accepteret’. Det ’nye normale’ viser en anerkendelse af 

det nye udseende. Der kan med andre ord ses en underliggende accept af det 

nye udseende. Ifølge Benner & Wrubel (2013) må man se mennesket som hel, 

hvor krop og sjæl er forbundet, hvilket ligeledes gælder for situationens 

kontekst, der af Benner & Wrubel defineres ved et holistisk menneskesyn 

(Benner and Wrubel, 2013).  

En del af mig / Ikke en del af mig under temaet Kropslig bevidsthed kan i tråd 

med beskrivelsen af oplevelsen af kroppen og kroppens rolle under sygdom af 

Benner & Wrubel betyde, at fund understøttes. Fund viser at kroppen til dels 

ikke opleves som en helhed, efter sygdom og efter rekonstruktion af mamma. I 

henhold til oplevelsen af om brystet er en del af personen, kan det derfor 

betyde at diagnosticering af cancer har en særlig indvirkning på oplevelsen af 

kroppen. At man derudover oplever at gennemgå en mastektomi og herefter en 

rekonstruktion af mamma kan dermed antydes at forstærke denne forandrede 

og muligvis forvrængede oplevelse af kroppen. 

 

Ambivalens går ifølge fund på, at man overordnet er tilfreds med det nye 

bryst, også i kraft af at man har overlevet en alvorlig sygdom, men samtidig 

gives der udtryk for, at man fortsat er meget optaget af dette. Der kan ifølge 

fund ses en mindre grad af meningsfuldhed til udtryk i den oplevede idet 

udseendet af det rekonstrueret bryst ikke helt er accepteret. Samtidig kan det 

udledes, at der opleves en glæde over at genfinde sin kvindelighed. Der kan ses 

en ambivalens ift. tilfredsheden omkring udseendet. 

Benner & Wrubel beskriver at mennesket er kendetegnet ved at vi oplever en 

meningsfuldhed ift. noget der er vigtigt for én (Benner and Wrubel, 2013). Når 

mennesket på grund af sygdom er i risiko for at miste det man finder vigtigt, 

vil det opleves som stress. Hvis ikke der opleves en meningsfuldhed vil 
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mennesket opleve ligegyldighed, der ifølge Benner & Wrubel er den største 

trussel mod mestring. Der kan i denne undersøgelse ses forskellige nuancer ift. 

i hvilken grad man oplever meningsfuldhed ift. mestring.  

Ambivalens under temaet Kropslig bevidsthed kan i tråd med beskrivelsen af 

oplevelsen af kroppen og kroppens rolle under sygdom af Benner & Wrubel til 

dels understøttes, idet at den oplevede ambivalens omkring brystet til dels viser 

en meningsfuldhed. Ambivalens omkring rekonstruktion af mamma består 

netop af en manglende erkendelse, der bliver udtryk ved, at udseendet ikke 

opleves tilfredsstilende. 

5.3 Diskussion af temaet I relation til omgivelserne 

Under temaet I relation til omgivelserne fremkom centrale fund, der blev 

udfoldet under hver kodning: Det offentlige rum, Familieliv og Betydningen af 

et nyt bryst. Kodningerne udgjorde temaet I relation til omgivelserne. I det 

følgende vil jeg udtage fund fra hver kodning til diskussion. 

 

Til diskussion af fund inden for temaet I relation til omgivelserne inddrages 

teori om stigmatisering. Når stigma beskrives er der en bagvedliggende 

forståelse af at det er noget der ses uden for normen. Ud fra Goffmans 

perspektiv er stigma en social proces, hvor stigma skabes på baggrund af 

reaktioner fra omgivelserne samt at samfundet er med til at skabe kategorier. 

Stigma er med andre ord en social konstruktion (Goffman, 2014). 

Professor i sociologi Graham Scambler har videreudviklet Goffmans 

beskrivelse af stigma. Graham Scambler vurderer, at der kan ses et 

dobbeltperspektiv i stigmabegrebet ift. hvordan stigma opleves af den 

stigmatiserede selv i form af ’det følte stigma’ og ift. hvordan handlinger, der 

udføres af dem der stigmatiserer ved et ’udøvede stigma’ (Goffman, 2014). 

Scambler skriver endvidere, at det interessante består i relationen imellem ’det 

følte’ og ’det udøvede’ stigma, idet han stiller spørgsmålstegn ved om et 

udøvet stigma automatisk medfører et følt stigma og om et følt stigma kan 

opleves uden et udøvet stigma. 

Jeg vil i det følgende diskutere, hvorvidt fund understøttes af teori om 

stigmatisering. 
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Det offentlige rum vises i fund ved at der ses en markant ændring af at være 

i et offentligt rum efter rekonstruktion af mamma. Her viser fund, at man 

fravælger at gå i svømmehallen, idet man ikke vil konfrontere sig selv med at 

det rekonstrueret bryst bliver synligt for andre. Det kom her til udtryk, at man 

er bange for at skille sig ud i svømmehallen. Oplevelsen af at være i et 

offentligt rum bliver uddybet ved en utilpashed, idet man oplever at være 

blufærdig og sårbar. Ligeledes viste fund en sårbarhed ifm. at køre med 

offentlige transportmidler, af frygt for at blive skubbet til. Angst for at det 

rekonstrueret bryst skulle blive ramt, idet man oplevede en ømhed og 

sårbarhed omkring dette. Det ændrede udseende efter at have gennemgået et 

behandlingsforløb for cancer ses i relation til en ændret kropsopfattelse. I 

fundene kunne der ses en særlig betydning af at have fået ar, der ligeledes 

havde betydning for påklædning. Arrene havde ligeledes en betydning ift. 

oplevelsen af at skille sig ud. 

Det offentlige rum under temaet I relation til omgivelserne kan i tråd med 

beskrivelsen af anderledes udseende ift. stigmatisering beskrevet af Goffman 

understøttes. Goffman har i sin teori fokus på synlige tegn, der har betydning 

for at det enkelte menneske bliver eller oplever sig fremmedgjort i relation til 

omgivelserne, hvilket ses overensstemmende med fund, der beskriver at 

synlige ar havde betydning for hvordan man forholder sig til det offentlige 

rum. Fund kan endvidere understøttes af beskrivelsen af Scambler om ’et følt 

stigma’, idet at fund viser en sårbarhed og en frygt for at skille sig ud i et 

offentligt rum. 

 

Familieliv Det kom ligeledes til udtryk i dette tema, hvordan dét at have fået 

børn kan have betydning for, i hvilken grad dét at miste et bryst ’accepteres’. 

Kvinderne er i aldersgruppen 41-54 år og flertallet har fået børn hvilket kan 

være af betydning ift. hvordan de oplever deres krop. Det blev ligeledes 

beskrevet hvordan valget at få et nyt bryst er ’for min skyld’. Under familieliv 

viser fund, at relationen til sin partner til dels var påvirket efter sygdom. 

Partneren viste sin støtte og accept af det nye udseende ved at givet et nyt 
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image / kælenavn der havde relation til arrene. Den seksuelle relation til 

partneren var ligeledes i fokus, hvilket viste at et ændret udseende havde 

betydning for ens seksualitet. Fund viste også, at sygdom og betydningen af det 

rekonstrueret bryst for flere af deltagerne betød at forholdet til partneren blev 

brudt, idet at det blev udtrykt at partneren ikke kunne acceptere det ændret 

udseende efter rekonstruktion af mamma. 

Familieliv under temaet I relation til omgivelserne kan i tråd med beskrivelsen 

af et anderledes udseende ift. stigmatisering beskrevet af Goffman overordnet 

understøttes. Herunder kan fund i tråd med beskrivelsen af Scambler både 

understøttes af ’et følt stigma’ og ’et udøvet stigma’. Det ’udøvet stigma’ kan 

understøttes, idet at udseendet til dels bliver accepteret af partneren. 

 

Betydningen af et nyt bryst blev ifølge fundene set ift. at få sin 

kvindelighed igen, og at det først blev erkendt efter rekonstruktion af mamma, 

idet man udtrykker at have benægtet et savn over sit mistede bryst. Det at få en 

rekonstruktion af mamma havde betydning for, at man genfandt sin 

kvindelighed. Dét at få en rekonstruktion kan ifølge fund ligeledes ses ved at 

man fik en normal kurve igen og derved fik noget der minder om normalt 

tilbage. Dette kan ses have betydning for hvordan man fremstiller sig i det 

offentlige rum. 

Betydningen af et nyt bryst under temaet I relation til omgivelserne kan i tråd 

med beskrivelsen af et anderledes udseende ift. stigmatisering beskrevet af 

Goffman (2014) understøttes. Idet Goffman beskriver, at ved stigmatisering ses 

der en bagvedliggende forståelse af at det er noget der ses uden for normen. 

Fund kan understøttes, dét at have fået en normal kurve tilbage viser at brystets 

normale udseende er af betydning. Dét at udseendet næsten er blevet som før 

sygdom er af betydning. 
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5.4 Diskussion med eksisterende viden 

Ud fra den indledende systematiske litteratursøgning vil jeg se på hvordan fund 

bidrager til ny viden igennem en diskussion med eksisterende viden. viste 

Undersøgelsen af Lyngholm mfl. (2013) peger på at kvinder efter 

rekonstruktion af mamma oplever tilfredshed med det æstetiske outcome, 

hvilket ikke er overensstemmende med fund fra denne undersøgelse. I denne 

undersøgelse opleves en overordnet tilfredshed, men samtidig opleves en 

ærgrelse over asymmetrien og en oplevelse af at rekonstruktionen er kunstig og 

anderledes. 

 

Dét at der blev givet udtryk for at vedkende sig et ’nyt normalt’ og ’mit 

normalt’ er fund, der kan ses lig fund fra undersøgelsen af Denford mfl. 

(2011), hvor kvinderne ønskede at se normale ud, prioriterede at lave 

hverdagsaktiviteter som før sygdom og justere sig til en ny normalitet. 

Undersøgelsen af Hill & White (2008) viser et andet perspektiv, hvor der blev 

givet udtryk for, at have besvær med at finde tilbage til normalt liv. På 

baggrund heraf kommer der i relation til eksisterende viden flere nuancer til 

udtryk ift. dét at skabe ’et nyt normalt’. Denne undersøgelse ses have et fokus 

på forventninger ift. til det rekonstrueret bryst fra før sygdom og til efter 

rekonstruktion, samt forventninger til fremtiden. 

Ifølge fund er relationen til partneren påvirket i seksuel samkvem efter 

rekonstruktion af mamma. Dette er modstridende undersøgelsen af Gopie mfl. 

(2014), der peger på en øget tilfredshed ift. body image og ift. den seksuelle 

relation til partneren efter en bryst rekonstruktion (Gopie et al., 2014). 

 

Denne undersøgelse beskriver et tydeligt øget fokus på kroppen efter 

rekonstruktion af mamma, dog viser fund herfra at det ligeledes kom til udtryk 

at det rekonstrueret bryst opleves pænt og ikke af stor betydning. Hertil ses 

fund til dels lig undersøgelsen af Fingeret mfl. (2010), hvor fund viser, at body 

image er et kritisk problem for patienter, der gennemgår en radikal ændring af 

deres krop, hvilket omfatter følelser om kroppen og dets funktion, samt kræver 

en vedvarende proces at vænne sig til de kropslige ændringer (Fingeret et al., 
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2010). Forstyrrelse af body image blev udpeget af tidligere kræftramte kvinder, 

som den mest omfattende foruroligende psykiske tilstand (ibid.). 

Fund ses lig resultater af Brøgger (2011), der dog beskriver yngre kvinders (fra 

20 år) oplevelse af livet efter endt behandling igennem en kvalitativ 

metasyntese (Brøgger, 2011). Lighederne består i den øget kropslige 

bevidsthed samt tab af kvindelighed, der ligeledes opleves hos den yngre 

gruppe af kvinder, som Brøgger fremlægger (Ibid.). Kandidatspecialet påpeger 

at yngre kvinder vurderes, at have flere komplekse problemstillinger under og 

efter behandling end den ældre gruppe af kvinde. På baggrund heraf kan der 

ses overensstemmende fund i sammenligningen af den yngre og ældre gruppe 

af kvinder. Man kan derfor antyde, at den ældre gruppe af kvinder oplever 

samme komplekse problemstillinger, som den yngre gruppe af kvinder. 

I denne undersøgelse er aldersgruppen 41-54 år og flertallet har fået børn 

hvilket kan have betydning. Denne nuance kan altså være rettet imod denne 

aldersgruppe af kvinder, hvorimod yngre kvinder kan opleve det anderledes i 

relation til familielivet. Hvilket kan ses i modsætning til en undersøgelse, der 

kun har medtaget en yngre gruppe af kvinder, der ikke har fået børn. 

 

Det blev indledningsvis i denne undersøgelse beskrevet hvordan udseendet er 

af betydning i et samfund, hvor det ideelle kropsbillede konstant bliver 

fremstillet igennem medier (Tiggemann, 2012). Fund i denne undersøgelse 

viser en markant ændring af at være i et offentligt rum efter rekonstruktion af 

mamma, pga. at være bange for at skille sig ud, på grund af et forandret 

udseende. At være bange for at skille sig ud kan muligvis være forstærket af 

det fokus på det ideelle kropsbillede i samfundet, der bl.a. beskrives af 

Tiggemann (2012).  

 

På baggrund af fremstillingen af udseendets betydning, der viste en markant 

betydning af udseendet, ikke kun hos de helt unge kvinder, men ligeledes hos 

den voksne kvinde kan der stilles spørgsmålstegn ved hvorvidt fund i denne 

undersøgelse bygger på den markante oplevelse af betydning af udseendet som 

Tiggemann (2012) beskriver, er gældende for voksne kvinder, der ikke er ramt 
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af sygdom. Eller om fund primært bygger på oplevelsen af at have været syg. 

Dette kan ligeledes diskuteres ud fra teori af Price (1990), der beskriver at 

altered body image altid bør ses i relation til normal body image. Med andre 

ord vil oplevelsen af kroppen ved sygdom ifølge Price (1990) altid ses i 

relation til kropsopfattelsen, der ikke er relateret til sygdom (Price, 1990).  

 

Igennem en diskussion med eksisterende viden, blandt andet fundet igennem 

den indledende systematiske litteratursøgning, kan det vurderes at fund ses lig 

flere undersøgelser, men at der samtidig ses modstridende fund. 

5.5 Diskussion af metode 

Jeg vil i dette afsnit diskutere undersøgelsens fremgangsmåde og metode ud fra 

kvalitetskriterier af Lincoln & Guba (Polit and Beck, 2014). 

Credibility er opnåelse af troværdighed ud fra tydeliggørelse og begrundelse 

af anvendte metoder. Credibility indebærer desuden brug af triangulering 

(ibid.). Forskertriangulering er i arbejdet med for-forståelsen vigtig, dog er det 

ikke nødvendigt i tolkningsprocessen, da to forskere vil gå til empirien med 

hver sin forforståelse og muligvis ikke komme frem til samme tolkning. Flere 

forskere kan dog samarbejde om at se hvorvidt tolkningsprocessen kan følges. 

I arbejdet med at fortolke materialet og udarbejde temaer har jeg diskuteret og 

reflekteret med undersøgelsens specialevejleder. Metoden til indsamling og 

analysering af data vurderes relevant, da formålet med undersøgelsen var at 

opnå større forståelse og viden omkring dét at leve med et rekonstrueret bryst. 

Purposive sampling er kombineret med tematisk analyse som nævnt ’koger 

materialet ned’ og dermed giver et bedre overblik for forståelse. Dog findes der 

et mindre udvalg, der fremlægger fremgangsmåde for tematisk analyse 

(Vaismoradi et al., 2013), hvilket kan forringe validiteten ift. at kunne 

sammenligne den udvalgte metode med andre metoder. 

Jeg har som interviewer sparsom erfaring, hvilket kan have betydning for 

undersøgelsens kvalitet og troværdighed. Jeg transskriberede data efter hvert 

interview, hvor jeg forsøgte at forbedre min præstation i det næste interview. 

Jeg forsøgte under transskribering at blive mere opmærksom på at stille 
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opfølgende eller uddybende spørgsmål i det efterfølgende interview. 

Transferability består i undersøgelsens overførbarhed og kan ses idet jeg 

kontekstualiserede undersøgelsens problemfelt ud fra relevant teori, 

eksempelvis i baggrundsafsnittet, hvor dét at være kræftramt uddybes, hvilket 

kan øge undersøgelsens mulighed for overførbarhed. Jeg har derudover forsøgt 

at være tydelig omkring udvælgelse af deltagere. Jeg valgte, derudover at have 

en åben tilgang til undersøgelsen med en datastyret analyse, som den induktive 

erkendelsesform udgør, hvor der ifølge Birkler sluttes via en generalisering 

(Birkler, 2011). Hertil vil jeg dog påpege, at jeg er opmærksom på at 

undersøgelsen ikke kan udgøre alle kvinders oplevelser og der kan altså ses et 

induktionsproblem, der betyder, at jeg ingen absolut sikkerhed har, for at de 

udledte temaer kan gælde alle kvinder, hvilket kan mindske undersøgelsens 

overførbarhed (Birkler, 2011).  

Da jeg har arbejdet ud fra en hermeneutisk erkendelsesposition, vedkender jeg 

egen forforståelse i hele analyseprocessen, hvilket ifølge Lincoln & Guba har 

betydning for transferability, idet at forskeren aldrig er neutral (Polit and Beck, 

2014). Idet at der anvendes en induktiv fremgangsmåde, hvor jeg ikke søger at 

bekræfte allerede eksisterende viden kan der ses endnu et induktionsproblem 

ved at jeg i fortolkningsarbejdet med at finde frem til temaer bruger min 

forforståelse og denne kan bl.a. have grobund i viden fra det indledende 

baggrundsafsnit. 

Flertallet af kvinder, der bliver diagnosticeret med brystkræft er i 

aldersgruppen 50-70 år (Schandorff et al., 2006). Kvinderne i denne 

undersøgelse er i aldersgruppen 41-54. Da deltagernes aldersgruppe ligger 

’uden for’ den aldersgruppe, der hyppigst får brystkræft, kan det have en 

betydning for undersøgelsens overførbarhed. Dog kan det diskuteres hvor stor 

forskel, der er på den angivne aldersgruppe, og dermed hvorvidt dette kan 

påvirke overførbarheden. 

Jeg valgte at udtage en homogen gruppe til interviews, idet at der ses sparsom 

viden inden for området. Udvælgelse af deltagerne igennem maximum 
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variation sampling, ville have indfanget mønstre på tværs af deltagernes  

forskeligheder og alder, hvilket kan have øget undersøgelsens overførbarhed. 

 

Confirmability består i undersøgelsens transparens, der bl.a. opnås ved 

klarhed af egen for-forståelse, som jeg fremlagde ifm. beskrivelsen af den 

videnskabsteoretiske ramme. Derudover ses confirmability i beskrivelse og 

forankring i det hermeneutiske videnskabsteoretiske afsæt.  

Dependability udgør ifølge Lincoln & Guba undersøgelsens konsistens og 

stringens, som jeg har forsøgt, at opnå ved en overordnet tydelig beskrivelse 

for undersøgelsens fremgangsmåde (Polit and Beck, 2014). Jeg har desuden 

gjort brug af metatekst i overgangen til et nyt afsnit. 

Idet undersøgelsen som arbejder inden for ’det private rum’, ville det have 

været relevant at gennemføre opfølgende interviews med deltagerne, for 

dermed at opbygge tillid mellem interviewer og deltager. Endvidere kan der i 

’det private rum’ være risiko for at skabe et kvasi-terapeutisk interview, der 

ifølge Kvale & Brinkmann kan medføre, at åbenhed og intimitet kan få 

deltagerne til at give for intime oplysninger, de senere kan fortryde (Kvale and 

Brinkmann, 2009).  
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KAPITEL 5 

6.0 Konklusion 

Med udgangspunkt i patientperspektivet var formålet med denne undersøgelse 

at belyse, hvordan det opleves at leve med en rekonstruktion af mamma - i livet 

efter kræft. 

Jeg kan på baggrund af de udarbejdede temaer; Æstetiske forventninger, 

Kropslig bevidsthed og I relation til omgivelserne konkludere at oplevelsen af 

at leve med en rekonstruktion af mamma overordnet skal ses i den kontekst der 

ses gældende. Dét at have gennemgået et længerevarende og anstrengende 

behandlingsforløb har betydning for hvordan man efterfølgende oplever at leve 

med en rekonstruktion af mamma. Dette er på baggrund af at man associerer 

det rekonstruerede bryst med sygdom, som følge af et ændret udseende og ar. 

Oplevelsen af at være asymmetrisk fremtrådte markant, hvilket ses i relation til 

de æstetiske forventninger. Der kan ses et spændingsfelt, hvor krop og sind til 

dels ikke opleves som en helhed, idet at det rekonstrueret bryst ikke opleves 

som en del af resten af kroppen. Det kan desuden udledes, at et øget fokus på 

kroppen gør sig gældende efter rekonstruktion af mamma. Fund peger 

endvidere på, at oplevelsen af det rekonstruerede bryst desuden havde en 

indvirkning på hvordan man forholder sig til at være i det offentlige rum, idet 

man var bange for at skille sig ud. Betydningen af det rekonstrueret bryst blev 

set ift. at fået sin kvindelighed igen, hvilket erkendes efter rekonstruktion af 

mamma. Fund viser et benægtet savn over det manglende bryst samt en 

tilfredshed ved igen at have noget der minder om normalt tilbage. Dette kan ses 

ift. dét at opleve at vende tilbage til noget normalt eller sammenligne med det 

der engang var normalt. Fund viser desuden, at der kan ses et behov for 

information ift. det forventelige udseende forinden rekonstruktion af mamma. 
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7.0 Perspektivering 

Jeg vil i dette afsnit sætte undersøgelsens centrale fund i perspektiv ift. videre 

forskning og mulige tiltag i praksis. 

Det kunne på baggrund af undersøgelsens fund overordnet konkluderes, at det 

kontekstuelle har betydning for at forstå oplevelsen af at leve med et 

rekonstrueret bryst. Undersøgelsens brugbarhed i praksis kan ses igennem 

fund, der implicit og eksplicit indikerer et behov for forventningsafstemning 

om udseende, inden rekonstruktion af mamma. På baggrund af den markant 

oplevede ændring af udseendet kan perspektivet ligeledes ses ift. rehabilitering 

af denne gruppe af kvinder i praksis, under indlæggelsen til rekonstruktion af 

mamma. Erik Rasmussen opfordrer i sin bog Den dag du får kræft, til at der 

skal lægges en plan for rehabilitering allerede samme dag som patienten 

diagnosticeres (Rasmussen, 2004). På nuværende tidspunkt bliver de fleste 

rehabiliteringstilbud givet på et tidspunkt hvor ’patienten skal samles op’, 

hvilket kan være for sent (Schandorff et al., 2006). Som nævnt i diskussion af 

fund med Benner & Wrubel kan oplevelsen af kroppen ændres markant ifm. en 

cancerdiagnose, hvor der kan ses en oplevelse af at det rekonstruerede bryst 

’ikke er en del af mig’. Maclachlan mfl. (2012) har beskrevet hvordan re-

embodiment kan opnås med brug af kørestol efter en ben amputation. Re-

embodiment bliver defineret ved transformation of one’s being in the world, og 

ses altså ift. en ny oplevelse af kroppen (Maclachlan et al., 2012). Dette kan ses 

i tråd med ’nyt normalt’ og ’mit normale’, der er en del af et spændingsfelt 

under kodningen En del af mig / Ikke en del af mig. 

Med fokus på at optimere rehabilitering af kvinder med rekonstruktion af 

mamma og i sammenhæng med ovenstående, støtte til re-embodiment, kan 

videre forskning bestå i, at undersøge dette yderligere. Videre forskning kan 

altså have fokus på hvilket behov der er for implementering. Dette kan 

undersøges over tid, før indlæggelse og til efter udskrivelse. Ved 

gennemførelsen af et longitudinal studie vil man derved kunne optimere viden, 

omkring hvilket behov samt hvornår implementering bør træde i kraft i 

forløbet. Ligeledes kan et longitudinal studie have en betydning ift. at forstå 

hvordan rekonstruktion af mamma opleves over tid. 
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Bilag 1 - Brev til deltagerne 
 

Kære   __________________________________________ 

 

Mit navn er Sandra Kolbye Simmelsgaard og jeg er kandidatstuderende i 

sygepleje. Jeg arbejder også på afdeling for plastikkirurgi og 

brandsårsbehandling, Rigshospitalet. 

 

Jeg vil i forbindelse med mit igangværende specialeprojekt undersøge hvordan 

det opleves, at leve med et nyt bryst efter at have haft brystkræft. Med 

samtykke fra afdelingssygeplejerske Trine Riis har jeg fået lov at tage kontakt 

til kvinder, der har været indlagt for at få et nyt bryst efter at have fået fjernet 

et bryst i forbindelse med kræftbehandling. 

 

Jeg skriver derfor dette brev til dig, da jeg vil spørge om du vil deltage i denne 

undersøgelse i form af ét interview. Interviewet kræver ingen forberedelse og 

vil vare ca. en time. Det er naturligvis frivilligt, at deltage og du kan til enhver 

tid vælge, at udgå af undersøgelsen. Alle informationer om dig vil blive 

anonymiseret i specialet og alt der bliver talt om vil blive behandlet med 

fortrolighed og ikke videregivet til andre sundhedsprofessionelle. 

Hverken deltagelse i undersøgelsen eller hvis du vælger at takke nej vil få 

indflydelse på videre behandling og pleje. 

Interviewet kan foregå i dit hjem eller et andet sted du har lyst til at mødes. 

Interviewet optages og vil efter specialets afslutning blive destrueret. 

Hvis du ønsker at deltage eller har spørgsmål til undersøgelsen er du 

velkommen til at kontakte mig på tlf. nr. 2287 8712 eller e-mail: 

sandra.kolbye.simmelsgaard@post.au.dk 

 

Med venlig hilsen Sandra Kolbye Simmelsgaard. 

Sygeplejerske og kandidatstuderende i sygepleje. 
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Bilag 2 - Erklæring om samtykke til deltagerne 
 

Jeg erklærer hermed, at jeg giver mit samtykke til at deltage i et interview i 

forbindelse med Sandra Kolbye Simmelsgaards speciale. 

Undersøgelsen handler om, hvordan det opleves at leve med et nyt bryst. 

Jeg er informeret om og indforstået med: 

 At det er frivilligt at deltage i undersøgelsen. 

 At jeg til enhver tid kan trække mit samtykke tilbage og udgå af 

undersøgelsen. 

 At interviewet er anonymt, forstået ved at jeg ikke nævnes ved navn 

eller på anden måde kan genkendes i interviewet eller specialet. 

 At alle oplysninger, som enten kan føre til genkendelse af mig, eller 

andre personer jeg omtaler i interviewet, ikke vil kunne genkendes i 

specialet.   

 At alt materiale destrueres efter specialets afslutning. Dette gælder ikke 

specialet og transskribering der er brugt som bilag 

Jeg har forinden denne erklæring modtaget både skriftlig og mundtlig 

information om undersøgelsen og vil gerne deltage. 

Dato:___________________________________________________________

___  

Underskrift:_____________________________________________________

_ 

 

Kopi af denne erklæring udleveres til informanten. 

Kontakt Sandra Kolbye Simmelsgaard på tlf. nr. 2287 8712 ved spørgsmål. 
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Bilag 3 - Erklæring om samtykke til afdelingssygeplejersken
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Bilag 4 - Interviewguide 

Præsentation 

Tak fordi du vil deltage i dette interview. 

Præsentation af mig selv og motivation for undersøgelsen:  Jeg hedder Sandra 

og er uddannet sygeplejerske. Jeg er nu ved at færdiggøre en kandidat i 

sygepleje. Jeg har i snart 3 år arbejdet på en plastikkirurgisk afdeling, hvor 

kvinder bliver indlagt til at få et nyt bryst efter at have fået det fjernet ved 

behandling for kræft. Nu er jeg blevet interesseret i at vide hvordan det 

opleves, at leve med det nye bryst, efter at man er kommet hjem.  

Indledning 

- Formål med interview og formål med undersøgelsen 

- Gennemgå ’erklæring for samtykke’ og underskrivelse af denne. 

- Informere om at interview og transskribering forbliver anonymt. 

- Interviewet vil blive optaget på en diktafon og derefter transskribere (data på 

diktafonen vil herefter blive slettet). 

- Jeg har tavshedspligt som interviewer. 

- Interviewet vil tage ca. 1⁄2-1 time.  

- Evt. spørgsmål 

Jeg vil indledende starte med at spørge dig om: Navn og alder. 

Interviewspørgsmål 

Narrative indledende interview spørgsmål 

Hvor længe siden det er at du har fået et nyt bryst? 

Vil du starte med at fortælle lidt om dig selv? 

Kan du fortælle lidt om hvorfor du fik et nyt bryst? 

 

Interviewspørgsmål 

Prøv at beskriv hvordan det var at blive udskrevet med et nyt bryst? 

Hvordan oplevede du det nye bryst i tiden efter at du var kommet hjem? 
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Har der været tidspunkter hvor du var særlig opmærksom på at have fået et nyt 

bryst? 

Hvilke tanker får du når du ser dig selv i spejlet? 

Er der situationer i din hverdag hvor du bliver særligt opmærksom på dit bryst? 

Prøv at beskriv hvad dit nye bryst betyder for dig? 

Vil du starte med at fortælle hvornår fik du et nyt bryst? 

Og hvor lang tid havde du ikke haft et bryst? 

Kan du fortælle lidt om hvorfor du valgte at få et nyt bryst? 

Hvilke tanker og forventninger havde du da du havde fået fjernet dit bryst og 

ventede på at få et nyt bryst? 

Var der særlige forventninger? 

Levede det nye bryst op til de forventninger? 

Hvordan oplevede du det nye bryst i tiden efter at du var kommet hjem? Var 

der særlige reaktioner?  

Skulle du vænne dig til at have fået et nyt bryst? 

   

Har der været tidspunkter hvor du var særlig opmærksom på at have fået et nyt 

bryst? 

   

Hvordan har du det nu? 

Hvad fylder hos dig? 

Er der situationer i din hverdag hvor du bliver særligt opmærksom på dit bryst? 

Oplever du at have fået et nyt bryst påvirker hvem du er som person? 

Hvordan oplever du din krop før du blev syg og nu? 

Er der ting du gjorde før i tiden som du ikke gør mere? 

   

Hvilke tanker har du når du ser dig selv i spejlet? 

Har du kunne mærke en ændring i de tanker og følelser fra du blev udskrevet 

og til nu? 

Har du vænnet dig til hvordan din krop ser ud? 

Oplever du dig selv anderledes? 
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Hvordan synes du at dit bryst ser ud? 

Har du haft behov for at tale med nogen om det at have fået et nyt bryst?  

Inddrager du familie og venner i dine tanker? 

Afrunding af interviewet med afsluttende spørgsmål. 

Har du mere at tilføje interviewet? har du yderligere spørgsmål til interviewet? 

og hvordan oplevede du interviewet?.  

Er der noget du gerne vil uddybe eller spørge om?  

Søgeprotokol - Indledende søgning 

I den indledende søgning blev der søgt på fritekstsøgning, eksempelvis: 

Brystkræft og / eller kropsopfattelse og / eller livet efter kræft og / eller  

Databaser:  

www.bibliotek.dk 

www.library.au.dk 

Andre besøgte hjemmesider:  

www.sst.dk 

www.sundhed.dk 

www.cancer.dk 

www.sygeforsikring.dk 

Anden søgning: 

søgning i referencelister fra artikler og bøger.  

Derudover gjorde jeg brug af kædesøgning i artikler, bøger og andre 

kandidatspecialer 

 

 

 

http://www.bibliotek.dk/
http://www.library.au.dk/
http://www.sst.dk/
http://www.sundhed.dk/
http://www.cancer.dk/
http://www.sygeforsikring.dk/
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Søgeprotokol - Systematisk søgning 

Systematisk søgning  

Databaser:  

Cinahl 

PubMed 

PsycInfo  

  

Eksklusionskriterier  

Artikler, der omhandler specifikke 

kræftsygdomme.  

Limits: 

Voksne patienter 

Engelsk, dansk, svensk, norsk og norsk 

Publicerings år: fra 2005-2015 

Frasortering: 

Palliativ fokus, børn og pårørende, 

  

 

 
 

 

 


