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Sammanfattning 	

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige. Vid 

behandling av bröstcancer är de mest förekommande biverkningarna 

håravfall, vaginal torrhet, smärta vid samlag, fertilitet och mastektomi. 

Dessa biverkningar kan påverka kvinnans sexuella hälsa och livskvalité. 

Forskning visar att sjuksköterskor önskar mer kunskap och utbildning om 

sexuell hälsa. Sjuksköterskor nämner att de önskar mer kunskap och 

utbildning om sexuell hälsa.  

 
 

Syfte:  Syftet var att belysa kommunikation och behovet av information om 

sexuell hälsa hos kvinnor, relaterat till behandling av bröstcancer. 

 
 

Metod: Metoden var en litteraturöversikt. Sammansatt av nio resultatartiklar 

bestående av fyra med kvalitativ metod, tre med kvantitativ metod och två 

med mixad metod. Dessa analyserades enligt Fribergs fem-stegs 

analysmodell.  

 	
Resultat: Resultatet presenteras genom ett huvudtema: Bristande kunskap om att 

bröstcancer påverkar den sexuella hälsan och tre underteman: Bemötandet 

tystar frågorna, avsaknad av information samt Mångfald av 

informationskällor. Resultatet visade att kvinnorna önskade mer 

information om sexuell hälsa under och efter behandling av bröstcancer. 

Kvinnorna nämnde bristfälligt stöd från sjukvårdspersonalen om 

information relaterat till gynekologiska besvär och sexuell ohälsa.  
 

Diskussion: Metoden och tillvägagångssättet för litteraturöversikten diskuteras i 

metoddiskussionen. I resultatdiskussionen diskuteras resultatet mot Joyce 

Travelbees teori om omvårdnadsrelationer, tidigare forskning samt mot 

bakgrunden.  

 
 

Nyckelord: Bröstcancer, kvinnors upplevelse, sexuell hälsa, behov av information. 



  
 
 

 

Abstract 

 

Background: Breast cancer is the most common form of cancer among women in 

Sweden. In the treatment of breast cancer, the most common side effects 

are hair loss, vaginal dryness, pain during intercourse, fertility and 

mastectomy. These side effects can threaten the woman's sexual health 

and quality of life. Nurses mention that they want more knowledge and 

education on sexual health. 

 

Aim: The purpose was to highlight women's need for information on sexual 

health, related to the treatment of breast cancer. 

 

Method: A literature review composed of nine result articles consisting of four with 

qualitative methods, three with quantitative methods and two with mixed 

methods. These were analyzed according to Friberg´s fem-stegs 

analysmodell 

 

Results: The result is presented through a main theme: Lack of knowledge about 

breast cancer that affects the sexual health and two sub-themes: The 

response silences the issues, lack of information and diversity of information 

sources. The result shows that women want more information about sexual 

health during and after treatment of breast cancer. The women mention the 

lack of support from healthcare professionals about information related to 

gynecological issues and sexual health. 

 

Discussion: The method and approach of the literature review is discussed in the 

method discussion. The result discussion discusses the result against 

Joyce Travelbee's theory of nursing relations, previous research and 

against the background. 

Keywords: Breast cancer, women's experiences, sexual health, need of information 
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1. Inledning 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor, vilket tyder på att vi sannolikt 

under vårt kommande arbetsliv kommer att möta en del kvinnor som genomgått behandling 

för bröstcancer. Vi valde detta ämne då vi uppmärksammat på våra praktikplatser under 

sjuksköterskeprogrammet att det aldrig pratas om den sexuella hälsan med patienterna. Detta 

kan bero på tidsbrist för sjukvårdspersonalen samt att det anses vara privat och tabubelagt.	
 Behandling av bröstcancer medför en ökad risk för livsförändrande biverkningar som 

bland annat håravfall, vaginal torrhet, smärta vid samlag, fertilitet och mastektomi. Kvinnan 

kan känna att hon har förlorat sin sexuella identitet i samband med gynekologiska 

biverkningar från behandlingen av bröstcancern. Vilket kan resultera i sämre självkänsla, 

livskvalitet samt förändra kvinnans sexuella hälsa.	
 Författarna till litteraturöversikten vill belysa kvinnors behov av information om sexuell 

hälsa relaterat till behandling av bröstcancer.	
 

2. Bakgrund 

2.1. Sexuell hälsa och sexualitet  

Sexuell hälsa beskrivs enligt världshälsoorganisationen WHO (2006) som det tillstånd som 

påverkar människan fysiskt, psykiskt, emotionellt och påverkar människans välbefinnande i 

förbindelse till sin personliga definition av sexualitet. För att uppnå sexuell hälsa krävs ett 

positivt och respektfullt förhållningssätt till sexualitet respektive sexuella relationer. 

Sexualitet definieras som mycket mer än samlag och beskrivs som drivkraften inom oss som 

eftersöker kärlek, närhet och kontakt. Den yttrar sig i våra känslor, beröring med oss själva 

eller andra samt hur vi anammar beröring. Sexualiteten är en betydelsefull beståndsdel i 

människans hälsa och ohälsa, som stimulerar våra tankar, känslor, handlingar och respons. 

Genom detta påverkas vår hälsa och välbefinnande både fysiskt och psykiskt.	
År 1975 sammanställde WHO ett dokument för utbildning för sjukvårdspersonal, 

Education and treatment in human sexuality. Detta dokument uppmanade organisationer att 

utveckla kunskap inom rådgivning och terapi relaterat till sexualitet med riktlinjer att främja 

patientens sexuella hälsa och välbefinnande. En grundläggande definition av sexualitet och 

sexuell hälsa skapades av WHO i samband med detta dokument (WHO, 2006). Det 

sammanställda dokumentet har varit revolutionerande för framtidens forskning av sexuell 

hälsa och sexualitet. Dokumentet har varit nyckeln till att uppmärksamma betydelsen av 

sexuell hälsa som en del av ökad livskvalité (Coleman, 2002).	
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2. 2. Bröstcancer 

Cancer är ett samlingsnamn för ett flertal sjukdomar som kännetecknas av okontrollerad 

spridning och celltillväxt. Till skillnad från en normal cell har cancerceller anlag till ohämmad 

tillväxt, fortlöpande celldelning, nyskapelse av blodkärl samt förmågan att invadera en annan 

vävnad. En cancercell kan invadera normala celler genom metastasering (Nilbert, 2013).	
I Sverige är den vanligaste cancerformen bland kvinnor bröstcancer (Socialstyrelsen, 

2018). År 2008 var det globalt cirka 1,38 miljoner människor som fick diagnosen bröstcancer 

(Li et al., 2013). Cancerformen drabbar även män, vilket är mindre vanligt. I Sverige år 2016 

diagnostiserades 8923 kvinnor och 63 män för bröstcancer. Risken att drabbas av bröstcancer 

ökar med stigande ålder. De mest kända riskfaktorerna är hereditet, tidig menstruationsdebut, 

sen menopaus, mammografiskt täta bröst, p-piller och hormonsubstitution. Livsstilsfaktorer 

som bland annat övervikt och alkoholkonsumtion ökar även risken för att drabbas av 

bröstcancer (Nilbert, 2013).	
Via dagens screeningprogram för bröstcancer upptäcks cirka 60 procent av bröstcancer 

tumörerna. Kvinnor från 40 års ålder bjuds in till mammografiundersökning med cirka två års 

intervall. Vanligast utvecklas bröstcancer i mjölkgångarnas celler, duktal cancer eller i 

mjölkkörtlarna, lobulär cancer. Duktal cancer står för cirka 80 procent av tumörerna och 

resterande 20 procent består av mestadels lobulär cancer och andra cancerformer. Det mest 

förekommande symtomet för bröstcancer är en knöl i bröstet eller i armhålan. Fler vanliga 

symtom kan vara förändrad bröstform, hudrodnad, indragningar av huden samt blodig 

sekretion från bröstvårtan (Nilbert, 2013). 	
Det finns ett flertal behandlingar för bröstcancer, faktorer som har påverkan på val av 

behandling är patientens ålder, tumörstorlek, metastaser samt vilket stadie bröstcancer har 

nått. Det mest förekommande är att i första hand behandla bröstcancern med operation och 

fortsatt behandling i form av strålbehandling, endokrinbehandling och cytostatikabehandling 

som ska minska risken för återinsjuknande (Bergh & Emdin, 2010).	
Mastektomi är en form av kirurgisk behandling som kan tillämpas genom bröstbevarad 

kirurgi, där man endast tar bort en del av bröstet eller att man opererar bort hela bröstet. Om 

cancercellerna har spridit sig till lymfkörtlarna kan även operation i armhålan utföras. 

Beroende på i vilket stadie bröstcancern är och  storleken på tumören avgör vilken typ av 

kirurgi som utförs (Nilbert, 2013). Vid kirurgisk behandling av bröstcancer kan negativa 

följder vara smärta, obehagskänsla runt ärrvävnaden, nervskada och minskad rörlighet i arm 

och axel (Pillai-Friedman & Ashline, 2014).	
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Efter kirurgisk behandling är det mest förekommande att fortsätta behandling bestående av 

strålbehandling för att minimera risken för återfall. Strålbehandling är en vanlig behandling 

vid alla typer av cancersjukdomar, som är en joniserande strålning och ökar 

överlevnadsprognosen (Nilbert, 2013). Vanliga biverkningar vid strålbehandling är bland 

annat smärta och känslig hud vid det strålade området, hudförändringar och håravfall (Pillai-

Friedman & Ashline, 2014). 

För att minimera risken för kvarlevande biverkningar kombineras strålbehandling med 

andra behandlingsmetoder, till exempel cytostatikabehandling eller endokrin behandling. 

Cytostatikabehandling vid bröstcancer hämmar cancercellernas tillväxt och ger biverkningar 

som kräkningar, illamående, viktförändring och håravfall (Pillai-Friedman & Ashline, 2014). 

Den endokrina behandlingen har liknande biverkningar på grund av minskad östrogenhalt. 

Det är ett antihormonellt läkemedel med den verksamma substansen tamoxifen. Endokrin 

behandling och cytostatikabehandling har även den gemensamma biverkningen att kvinnorna 

kan hamna i en tidig menopaus (Pillai-Friedman & Ashline, 2014). 

 

2. 3. Bröstcancer och sexuell hälsa 

Den eventuella förändrade livsstilen och kroppsbilden kan bli en motgång för kvinnan som 

drabbats av bröstcancer. Den förändrade kroppen kan påminna om sjukdomen och förstärka 

den kroppsliga smärtan, vilket även kan medföra lägre självkänsla och livskvalité. Kvinnan 

kan känna att hon förlorat sin identitet, vilket kan leda till social isolering och sexuell ohälsa. 

Detta kan ske vid biverkningar relaterade till behandling av bröstcancer som till exempel 

håravfall, vaginal torrhet, smärta vid samlag, fertilitet och mastektomi (Börjesson & 

Johansson, 2010). En studie visade att kvinnor hade svårt att känna livskvalité även tio år 

efter behandlingen av bröstcancer. Kvinnorna nämner att det som hotade deras livskvalité 

mest var kroppsbilden, då behandlingen av bröstcancer bland annat gav biverkningar som 

viktökning (Zoberi & Tucker, 2019). Vårdandets syfte är att lindra lidande och vägleda 

patienten till att känna välbefinnande och finna livskvalité. Att känna välbefinnande är inte 

endast frånvaro av sjukdom och lidande. Välbefinnande är en subjektiv upplevelse som kan 

finnas trots närvaro av sjukdom och lidande. Livsvärld beskrivs som den värld där människor 

förenar känslor, tankar och kunskap och i sin tur ger livet dess innehåll och innebörd. Genom 

att få tillgång till patientens livsvärld kan sjuksköterskan vårda och delge patienten tröst och 

stöd. Att förstå kvinnans livsvärld, kunna kommunicera och ha en social kompetens är tre av 

beståndsdelarna för ett vårdande samtal. Dessa tre beståndsdelar hjälper sjuksköterskan att på 
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ett naturligt sätt kunna ta tillvara patientens berättelse. Genom vårdande samtal med patienten 

kan sjuksköterskan upprätthålla en vårdande relation och därmed öka patientens 

välbefinnande (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 	
	 Kvinnor med bröstcancer uppger en rädsla för infertilitet, förändrad kroppsbild samt förlust 

av att känna sig feminina vid behandling av bröstcancern. Bröst ses som en symbol för 

kvinnligheten, där normala bröst är symmetriska och runda. Samhällets bild av femininitet gör 

att kvinnor som genomgått en mastektomi kan känna sig onormala och avvikande från 

normen. Det kan uppkomma svårigheter för kvinnan att anpassa sig till sin förändrade kropp. 

Den förändrade kroppen kan göra kvinnorna obekväma och få svårt att slappna av vid sexuell 

intimitet (Gilbert, Ussher & Perz, 2010). En studie belyser att en mastektomi kan resultera i 

försämrad självkänsla, sömnstörningar, ångest, depression, förändrad kroppsuppfattning och 

sexuella problem (Fallbjörk, Karlsson, Salander och Rasmussen, 2010). 

	
2. 4. Sjuksköterskans profession  

Senaste decennierna visar på en ökning av antalet patienter som överlever kampen mot 

bröstcancer. Vilket medför att fler söker stöd av sjukvårdspersonal efter behandlingen. Det är 

många frågor om sexuell hälsa som uppstår hos kvinnor efter behandling av bröstcancer 

(Rasmusson, 2011).	
International Council of Nurses (ICN) etiska kod redogör för sjuksköterskans fyra primära 

ansvarsområden som omfattar att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt 

minimera lidandet. Detta genom grundläggande hänsyn till de mänskliga rättigheterna (ICN, 

2012). 	
En studie visar att sjuksköterskor inte är bekväma med att prata om sexuell hälsa med 

patienter samt hur den sexuella hälsan kan påverkas av sjukdomen och behandlingen. Många 

sjuksköterskor nämner att de inte känner sig tillräckligt kompetenta inom ämnet sexuell hälsa. 

De nämner även att initiera samtal om sexuell hälsa ses vara tabubelagt och att det faller 

utanför deras kompetensområde. Många sjuksköterskor önskar mer kunskap och utbildning 

för hur man talar om sexualitet och sexuell hälsa med patienter, då de tycker att det tillhör en 

del av livskvalitén (Saunamäki & Engström, 2013). 	
Sjuksköterskan ska arbeta utifrån ett holistiskt förhållningssätt för att undvika att sjukdom 

och behandling medför negativa konsekvenser på den sexuella hälsan. I en god vårdrelation 

skapar sjuksköterskan förtroende hos patienten och anhöriga och därav kommer närmare 

deras intima problem. Sjukvårdspersonal har länge velat ha ny kunskap inom sexologi och 

sexuell hälsa för att kunna ge patienter individuellt råd och stöd (Hulter, 2004).	
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Sjuksköterskan, i samtal med patienter och anhöriga har en viktig roll att öppna upp för 

eventuella frågor om sexuell samvaro. Om patienten är i ett partnerskap är det viktigt att 

inkludera partnern. Det är viktigt att de båda parterna känner sig inkluderade i samtalet samt 

att sjuksköterskan informerar patienten och partnern om eventuella kroppsförändringar som 

kan uppstå efter behandling för bröstcancer (Rasmusson, 2011). Sjuksköterskans 

samtalsteknik och intresse är en viktig beståndsdel under och vid initiering av samtal med 

patienter kring sexuell hälsa. Det krävs att sjuksköterskan har ett genuint intresse och en etisk 

grundpelare samt viljan att vägleda patienten att finna livskvalité (Sundbeck, 2013). 

	
2. 5. Problemformulering 

Kvinnor drabbas ofta av sexuella biverkningar relaterade till behandling av bröstcancer som 

påverkar deras sexuella hälsa. Den sexuella hälsan är ett mänskligt behov och påverkar 

upplevelsen av livskvalité. Sjuksköterskans roll är att ge individanpassad vård för att minska 

lidandet hos patienter. När den sexuella hälsan glöms bort av sjukvårdspersonal efter 

behandling av bröstcancer så försvåras patientens livssituation. För att patienten ska nå 

optimal vård och kunna känna välbefinnande behövs kunskapen hos sjukvårdspersonal vidgas 

genom att förstå patientens upplevelser.	
 Genom detta arbete vill författarna belysa kvinnors behov av information om sexuell hälsa 

relaterat till behandling av bröstcancer. Detta för att sprida kunskapen hos sjukvårdspersonal 

och bidra till utveckling inom sjuksköterskeprofessionen. 

	
3. Syfte  

Syftet var att belysa kommunikation och behovet av information om sexuell hälsa hos 

kvinnor, relaterat till behandling av bröstcancer.   

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

Sjuksköterskeprofessionen är en praktiskt yrkesprofession. För att ha kunskap i vilka 

förmågor och kompetens som krävs behövs en insikt i vilka antaganden disciplinen har om 

människan. Sjuksköterskors inriktning är att lindra lidande och främja hälsa och inom 

vårdvetenskapen ses människan som mycket mer än en biologisk varelse (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2014).  

 I denna litteraturöversikt har författarna valt att använda Joyce Travelbees teori om 

mellanmänskliga relationer. 	
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4.1. Joyce Travelbees teori om mellanmänskliga relationer	

Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee beskriver kommunikation som en beståndsdel i det 

mellanmänskliga mötet och fokuserar på vårdrelationen mellan sjuksköterskan och patienten. 

Grundläggande begrepp i Travelbees omvårdnadsteori omfattar bland annat kommunikation 

och mänskliga relationer. Travelbee menar att kommunikation öppnar upp för utbyte av 

erfarenheter och skapar en gemenskap i vårdrelationen. Genom sjuksköterskans kompetens 

och inblick i kvinnors levda erfarenheter, kan sjuksköterskan genomskåda kvinnans livsvärld, 

vilket resulterar till en god omvårdnad. Travelbee beskriver omvårdnaden som en 

mellanmänsklig process och definieras som att stödja den lidande patientens existentiella 

mening. Sjuksköterskan ska stödja patienten och dess anhöriga genom att hjälpa dem att 

hantera erfarenheter av sjukdomsrelaterat lidande, genom att finna existentiell mening. 

Sjuksköterskan bör lägga större vikt på att finna kännedom i kvinnors levda erfarenhet av sin 

bröstcancersjukdom, än att stå fast vid diagnos. För att förstå kvinnans lidande behöver 

sjuksköterskan tillsammans med den enskilde erfara upplevelsen. Sjuksköterskorna ansvarar 

för att ta initiativ och bjuda in patienten till mötet, då patienten befinner sig i en 

beroendeställning (Travelbee, 1971).	
 I denna litteraturöversikt ska teorin analyseras i resultatdiskussionen för att få en bredare 

förståelse och inblick i kvinnornas livsvärld (Travelbee, 1971).	
 

5. Metod 

Detta arbete är en litteraturöversikt, vilket enligt Friberg (2017) är en sammanställning av 

tidigare forskning. En litteraturöversikt innebär att man identifierar och sammanställer redan 

befintlig kunskap inom området. Denna litteraturöversikten har gjorts för att kunna identifiera 

och sammanställa redan befintlig kunskap om informationsbehovet relaterat till sexuell hälsa 

vid behandling av bröstcancer hos kvinnor.	
 

5.1. Datainsamling 

För att hitta vårdvetenskapliga artiklar som besvarade syftet hämtades artiklar från 

databaserna CINAHL Complete och PubMed. CINAHL Complete är inriktad på 

omvårdnadsvetenskap och PubMed är mest inriktad på medicin men även 

omvårdnadsvetenskap (Östlundh, 2017). Friberg (2017) förklarar att man genom ett 

helikopterperspektiv får en större överblick och förståelse över vilken befintlig forskning som 
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finns om ämnet. Författarna till litteraturöversikten tillämpade ett helikopterperspektiv för att 

få en helhetsbild om vilken befintlig forskning som fanns inom området.	
 För att få fram artiklar som svarar på syftet användes sökorden: women, drive, sexual 

health, sexuality, breast neoplasms och communication. Dessa sökord är både MeSH termer 

och CINAHL Headings. Sökorden kompletterades med adverse effects, vilket är en MeSH 

term, men som användes som fritextsökning vid sökning i CINAHL Complete. Som 

fritextsökning tillämpades sökorden information och breast cancer. Enligt Östlundh (2017) 

kan man genom att använda boolesk sökteknik kombinera söktermerna med AND och OR för 

att underlätta artikelsökningen. Detta har författarna använt sig av, för att kombinera 

synonymer användes OR och för att kombinera två söktermer användes AND. 

 

5.2. Urval  

För att avgränsa sökningarna i Cinahl Complete använde författarna funktionerna abstract 

available, english language samt tidsintervallen 2008-2018. Funktionen peer reviewed 

användes vid sökningarna i Cinahl Complete, vilket innebär att artiklarna är kritiskt granskade 

utifrån metodologiska, argumentativa och källkritiska aspekter och utav denna kan påvisas att 

det uppfyller krav för vetenskapligt. (Codex, 2019),  I PubMed användes funktionerna human, 

english, abstract och 10-years. Vid urvalet följde författarna metoden som förklaras av 

Östhlundh (2017). Där första steget innebar att båda författarna till litteraturöversikten läste 

alla artiklarnas titlar, detta för att få en uppfattning om innehållet kunde spegla syftet. Nästa 

steg var att författarna läste abstraktet i de artiklar som uppfattades som relevanta. Dessa gav 

då en övergripande bild av innehållet och på så sätt kunde en bedömning göras av vilka 

artiklar som skulle läsas djupgående och eventuellt ingå i litteraturöversikten. Antalet abstrakt 

och artiklar som lästes och valdes ut presenteras i en sökmatris (se bilaga 1).  

Författarna till litteraturöversikten har kritiskt granskat de utvalda vetenskapliga artiklarna 

och utvärderat dessa gällande trovärdighet. Detta genom att kontrollerat så samtliga artiklar 

var vetenskapligt granskade och hade ett etiskt godkännande från en etisk kommitté. Vilket 

gjordes i respektive artikel eller i den tidskrift som artikeln var publicerad i. Författarna 

kollade även så artiklarna svarade på syftet och passade till denna litteraturöversikt. Enligt 

Friberg (2017) så är det enbart originalartiklar samt empiriska artiklar som ska inkluderas i en 

litteraturöversikt. Författarna till litteraturöversikten har följt Friberg och endast inkluderat 

originalartiklar och empiriska artiklar.  
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5.3. Dataanalys 

Analysen av de vetenskapliga artiklarna har inspirerats av Fribergs (2017) fem-stegs 

analysmodell. Vilket innebär att de utvalda resultat artiklarna lästes upprepade gånger med 

fokus på resultatet. Vidare identifierades nyckelord i de utvalda artiklarnas resultat för att 

identifiera värdefull information. Nästa steg i Fribergs analysmodell innebar att resultatet 

sammanställdes i form av en schematisk översikt i matris 2 (se Bilaga 2). Vidare 

identifierades likheter och skillnader för att sammanväva resultat artiklarnas resultat till 

varandra, här identifierades även teman och subteman. För att tydligt kunna få en överblick 

och skapa nya teman användes färgkoder med hjälp av överstrykningspennor i olika färger. 

Sista steget i analysmodellen innebar att artiklarnas resultat sammanställdes samt de teman 

som hade identifieras. Utifrån att artiklarnas resultat sammanställdes så framkom nya teman, 

vilket presenteras i form av en resultat text i denna litteraturöversikt.  

	
6. Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik utgör de etiska överväganden som görs under hela forskningsprocessen av en 

vetenskaplig studie. Vilket innebär att forskaren noga beaktar sina egna värderingar och 

slutsatser under hela forskningsprocessen. Forskningsetiken är viktig för att främja 

människors välbefinnande, integritet och rättigheter. Deltagarna ska vara anonyma och ska ha 

gett sitt samtycke till att delta samt att de ska få information om att medverkan är frivillig och 

att de när som helst kan välja att avsluta sin medverkan (Kjellström, 2017).	
Författarna till denna litteraturöversikt har undersökt så att samtliga artiklarna är 

vetenskapligt granskade samt att det finns ett godkännande från en etisk kommitté. Detta har 

författarna kontrollerat i respektive artikel eller i den tidskrift som artikeln publicerats. Endast 

de artiklar som uppfyllde dessa kriterier har inkluderas, resten av artiklarna exkluderades. 

Detta enligt Friberg (2017) riktlinjer, där endast vetenskapligt och etiskt granskade artiklar 

ska inkluderas. Författarna har enskilt läst alla artiklar upprepade gånger och noggrant 

översatt textinnehållet för att minimera risken för feltolkning av fakta. Vidare diskuterade 

författarna med varandra, för att kontrollera att den fakta de fått fram överensstämmer. Ett 

översättningsprogram användes för extra stöd och för att ytterligare minimera risken för 

förvrängning av fakta (Kjellström, 2017). Författarna till litteraturöversikten har genom hela 

arbetets gång haft diskussioner med varandra, detta för att ta hänsyn till sina egna 

förförståelser och för att undvika att resultatet skulle påverkas av dessa.  
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	 Författarna till denna litteraturstudie hade en förförståelse om att kvinnor med bröstcancer 

upplever sig mindre sexuellt attraktiva efter att de genomgått en mastektomi och opererat bort 

en del av bröstet eller hela bröstet. Författarna hade även en förförståelse om att kvinnors 

sexuella ohälsa inte uppmärksammas av sjukvården samt att fokus hos både 

sjukvårdspersonal och kvinnorna med bröstcancer är mer på överlevnaden än den sexuella 

hälsan.	
 

7. Resultat 

Analysen i denna litteraturöversikt resulterade i ett huvudtema: Bristande kunskap om att 

bröstcancer påverkar den sexuella hälsan och tre underteman: Bemötandet tystar frågorna, 

Avsaknad av information samt Mångfald av informationskällor. 

 

7.1. Bristande kunskap om att bröstcancer påverkar den sexuella hälsan 

Flera studier visar på att majoriteten av de kvinnor som har genomgått behandling för 

bröstcancer har upplevt gynekologiska symtom (Janz et al., 2008; Sousa et al., 2017; 

Takahashi et al., 2008; Ussher, Perz & Gilbert, 2013a). De mest förekommande 

gynekologiska symtomen relaterat till behandling för bröstcancer är minskad sexlust 59 %, 

vaginal torrhet 58 % samt vaginal smärta 39 % (Stabile et al., 2017). Gemensamt för 

kvinnorna med bröstcancer var att de inte visste om att det kunde uppstå gynekologiska 

symtom som en del av bröstcancerbehandlingen samt att de önskade att de hade fått 

informationen om eventuella biverkningar på den sexuella hälsan innan de påbörjade 

behandlingen (Flynn et al., 2012; McClelland, Holland & Griggs, 2015; Rose Canzona et al., 

2016; Sousa et al., 2017). Vissa kvinnor som inte var förberedda på symtomen tolkade de som 

nya hälsoproblem eller cancer metastaser, vilket ledde till oro om överlevnaden (Rose 

Canzona et al., 2016). 	
 Majoriteten (omkring 75 procent) av kvinnor med diagnostiserad bröstcancer uppger att de 

inte har pratat om sina sexuella problem med sjukvårdspersonalen (Flynn et al., 2012; Janz et 

al., 2008; Takahashi et al., 2008; Ussher et al., 2013a; Sousa et al., 2017). Några studier visar 

dock på att ungefär hälften av alla deltagare var nöjda med den information de fått angående 

fertilitet och sexuell hälsa efter cancerbehandling (Ben Charif et al., 2015; 2012; Ussher et al., 

2013a). De kvinnor som fick möjligheten att ställa frågor om fertilitet och sexualitet vid 

upptäckten av bröstcancer, var dem som var mest nöjda överlag med denna typ av 

information från sjukvårdspersonalen. År 2005 nämner 52 procent av kvinnorna att de var 
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nöjda med informationen om sexualitet och fertilitet vid diagnostiseringen, år 2009 ökade det 

till 70 procent (Ben Charif et al., 2015). Vidare beskriver kvinnorna att fyra år efter diagnosen 

var nöjdheten med sexualitet och fertilitets information 42,6 procent. 	
 Ett flertal anledningar till varför kvinnorna inte har sökt hjälp för sina sexuella 

biverkningar var att de hade försämrats i sin cancersjukdom, dålig ekonomi samt osäkerhet 

över hur personalen förhåller sig till integritet och konfidentialitet. Känslor av skam och att de 

trodde att ämnet är lågt prioriterat jämfört med cancerdiagnosen var andra bidragande orsaker 

till att de inte hade sökt hjälp (Barsky et al., 2017; Stabile et al., 2017). 	
 

7.1.1. Bemötandet tystar frågorna 

När kvinnorna med bröstcancer försökte kommunicera med sjukvårdspersonalen om sexuell 

hälsa relaterat till cancerbehandlingen, upplevde dem sig bli bemötta av ett ointresse och en 

nonchalant sida från sjukvårdspersonalen. De kvinnor med bröstcancer som tog upp ämnet 

med sjukvårdspersonalen men inte fick någon respons, upplevde det som obekvämt och valde 

därav att inte försöka lyfta ämnet igen. Ibland fick kvinnan ta upp ämnet flera gånger med sin 

sjukvårdspersonal innan hon fick en remiss eller råd om vart hon kunde hitta mer information 

(Barsky et al., 2017; McClelland et al., 2015, Rose Canzona et al., 2016; Sousa et al., 2017; 

Ussher et al., 2013a). Trots detta så var det några kvinnor som beskrev att de hade en bra 

vårdrelation med sin sjuksköterska och kände sig trygga med att prata om sina sexuella 

problem (Barsky et al., 2017).  

 En del kvinnor beskrev en känsla av att sjukvårdspersonalen inte prioriterade samtal om 

den sexuella hälsan samt biverkningar som kan uppstå efter behandlingen, då detta alltid togs 

upp sist i samtalet, när det bara finns lite tid kvar av besökstiden. Kvinnorna beskrev en 

känsla av att sjukvårdspersonalen alltid hade bråttom och redan hade ena foten utanför dörren 

när den sexuella hälsan kom på tal (Barsky et al., 2017). 

 

7.1.2. Avsaknad av information 

Flera studier visar på att majoriteten av kvinnorna med bröstcancer ville ha mer information 

om bröstcancer och sexuellt välbefinnande. Några ämnen som kvinnorna önskade mer 

information om var fysiska förändringar, sexuella förändringar, relationsproblem, 

psykologiska konsekvenser, förändrad kroppsuppfattning, bröstrekonstruktion, partnerskap 

och hur man kommunicerade med sjukvårdspersonal om sexuellt välbefinnande. De ville även 

ha information om sex är säkert under cancerbehandlingen, om cancern kan smitta till 
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partnern samt förberedelser för biverkningar från behandlingen som kan försvåra den sexuella 

hälsan (Barsky et al., 2017; McClelland et al., 2015; Rose Canzona et al., 2016; Sousa et al., 

2017; Takahashi et al., 2008; Ussher et al., 2013a). Vidare så beskriver kvinnorna att de ville 

ha mer information om hur de kunde hantera smärta vid penetration, sexuella aktiviteter som 

inte innefattar penetration och vaginalt smörjmedel. Kvinnorna uppgav att de var oförberedda 

på att det kunde uppstå smärta vid samlag och okunskap om hur man kunde hantera detta. De 

som hade fått tips om vaginalt smörjmedel hade velat haft mer information om vilket 

smörjmedel som var bäst, om det fanns flera olika och vart man kunde hitta dessa. Rädslan för 

de fysiska begränsningarna och smärta gjorde att de avstod från sexuella aktiviteter. De 

efterfrågade mer information om vilka sexställningar och aktiviteter som inte skapar mer 

stress och smärta för kroppen. Vidare önskade de information om sexuella aktiviteter och hur 

de kan maximera deras sexuella hälsa även om samlag är ogenomförbart (Barsky et al., 2017; 

McClelland et al., 2015; Sousa et al., 2017).	
 Informationsbehovet om sexuell hälsa fanns hos både kvinnor med partner och de utan 

partner. De som hade partner önskade att sjukvårdspersonalen skulle inkludera partnern vid 

samtal om sexuell hälsa samt att de ville ha mer information jämfört med kvinnor som inte 

levde i partnerskap. Behovet av information ser lite olika ut beroende på ålder, yngre kvinnor 

önskade mer och annorlunda information än de äldre kvinnorna. De yngre kvinnorna ville ha 

information om förhållandet mellan sex och återinsjuknande i sjukdom, vart man kan vända 

sig för frågor om partnerskap och sexuella frågor. Samtidigt som äldre kvinnorna vill veta 

mer om partnerskaps problem, hur man involverar partnern i behandlingen, samt hur man 

förklarar den fysiska förändringen för sin partner. Vidare så inverkar även sexuell läggning 

och utbildningsnivå på informationsbehovet, högre utbildningsnivå genererade högre behov 

av information, dock så är det gemensamt för alla kvinnorna att de hade önskat mer 

information (Barsky et al. 2017; Ben Charif et al., 2015 Flynn et al., 2012; Janz et al., 2008; 

Takahashi et al., 2008). Flera kvinnor trodde att genom att få informationen tidigare så kan 

man till stor del reducera lidandet (Rose Canzona et al., 2016). 

	
7.1.3. Mångfald av informationskällor 
Kvinnorna som upplevde att de hade fått för bristfällig information hade istället sökt 

informationen på egen hand via internet, bibliotek och frågat läkaren vid återbesök (Flynn et 

al., 2012; Rose Canzona et al., 2016; Sousa et al., 2017). Några kvinnor valde att inte söka 

information på egen hand då de inte visste vart de skulle leta eller vem som var författaren till 

informationen. Andra kvinnor beskrev att de fick för mycket information om allt vid 
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diagnostisering av bröstcancern och tänkte att om det var något som var extra viktigt så borde 

sjukvårdspersonal informera om detta. Därav sökte de inte information om sexuella 

biverkningar på egen hand (Rose Canzona et al., 2016; Sousa et al., 2017). Kvinnorna var 

oense om vilken tidpunkt under behandlingen som var bäst för att förmedla information om 

sexuell hälsa. En del av kvinnorna ville ha all information de kunde få, så tidigt som möjligt, 

medan andra ville ha informationen fortlöpande eftersom behandlingen pågick. Andra 

kvinnor önskade att de hade fått informationen först när de sexuella symtomen hade uppstått 

(Sousa et al., 2017). 	
Kvinnornas åsikter om att få information i skriftligt format skiljde sig åt. En del kvinnor 

föredrog information i skriftligt format, andra ansåg att det inte var till någon större hjälp. 

Kvinnorna ansåg att information från sjukvårdspersonal var viktig och värderade denna 

informationskälla, med motiveringen att denne är specialiserad på ämnet (Barsky et al., 2017; 

Rose Canzona et al., 2016; Sousa et al., 2017; Takahashi et al., 2008; Ussher, Perz & Gilbert., 

2013a).	
Vissa kvinnor ansåg att internetsidor var en bra informationskälla, men problemet med att 

veta vilken internetsida man skulle vända sig till fanns fortfarande kvar. Angående 

gruppdiskussioner så var meningarna delade bland kvinnorna, men de flesta kvinnorna trodde 

inte det var något för dem (Sousa et al., 2017; Ussher, Perz & Gilbert, 2013a).	
   En studie visade att publiciteten i media medförde att kunskapen om sjukdomen ökade, men 

att kvinnorna ändå inte uppsökte medicinsk hjälp för deras symtom. Deltagarna trodde att när 

man i media uppmärksammar att de gynekologiska problemen är vanliga för kvinnor som 

närmar sig klimakteriet, så kommer kvinnor tro att deras gynekologiska symtom är normala 

och därav inte söker hjälp för dessa. En av kvinnorna berättade att hon har sett på tv att 

urinläckage är vanligt förekommande med stigande ålder, vilket medfört att hon normaliserat 

sina egna problem och därav inte sökt hjälp för dessa (Sousa et al., 2017). 

	
8. Diskussion 

Diskussionsdelen består av en metoddiskussion och resultatdiskussion. I metoddiskussionen 

kommer författarna till litteraturöversikten analysera styrkor och svagheter. I 

resultatdiskussionen kommer författarna diskutera resultatet utifrån Joyce Travelbees teori om 

mellanmänskliga relationer tillsammans med nya vetenskapliga artiklar samt egna 

reflektioner. 
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8.1. Metoddiskussion 

En litteraturöversikt har framställts för att kunna belysa kvinnors informationsbehov om den 

sexuella hälsan relaterat till behandling av bröstcancer. 	
 Författarna till litteraturöversikten använde sig utav databaserna CINAHL Complete och 

PubMed. CINAHL Complete valdes då denna databasen är inriktad inom 

omvårdnadsvetenskap och främst innehåller vårdvetenskapliga artiklar (Östlundh, 2017). 

PubMed är främst en databas inom medicin men innehåller även vårdvetenskapliga artiklar, 

därför fann författarna det relevant att använda sig utav denna databas. Sökorden användes i 

kombination med varandra med OR och AND för att få fram de utvalda artiklarna, utifrån 

Boolesk sökteknik. Vid artikelsökning på endast de orden som finns i syftet blev sökträffarna 

för många. Därav kompletterades sökorden med adverse effects samt communication för att få 

lagom antal sökträffar, där författarna gick igenom samtliga titlar. Sökordet adverse effects 

tillämpades då författarna till litteraturöversikten anser att biverkningar vid bröstcancer är 

relevant för syftet till denna litteraturöversikt. Detta valdes då det är en MeSH term. I 

efterhand förstår vi att sökordet needs hade kunnat varit bra att använda sig av. Vilket 

författarna tar med sig i framtiden.	
 Resultat artiklarna från CINAHL Complete är publicerade mellan 2008-2018, artiklarna 

från PubMed  begränsades till 10- years. Detta då sökträffarna blev för få träffar när vi först 

sökte på en tidsintervall på fem år. Henricsson (2017) nämner att om författarna till 

litteraturöversikten granskar artiklarna tillsammans så stärks tillförlitligheten vid 

kvalitetsgranskning. Författarna till litteraturöversikten genomförde analysen först enskilt och 

sedan tillsammans vilket styrker att artiklarna granskats noggrant. Författarna valde Fribergs, 

(2017) fem-stegs analysmodell i dataanalysen. Vilket innebar att författarna började med att 

läsa artiklarnas titlar för att se om de relaterade till litteraturöversiktens syfte. De artiklar vars 

titel relaterade till syftet valdes ut och abstraktet lästes. De abstrakt som också relaterade till 

litteraturöversiktens syfte valdes ut och hela artiklarna lästes. Hur många abstrakter och 

artiklar som lästes finns förklarat i en sökmatris (se bilaga 1). 	
 Vi fick fram 17 artiklar som vi granskade noga. Nio av dessa valdes bort då de inte 

relaterade till syftet, var etiskt granskade eller av någon annan anledning inte var lämplig till 

litteraturöversikten. Då vi hade åtta artiklar tillämpade vi en fritextsökning för att få fram en 

till artikel, denna hittades i referenslistan till artikeln: Exploring knowledge, attitudes and 

experiences of genitourinary symptoms in women with early breast cancer on adjuvant 

endocrine therapy. Artikeln som framkom i den manuella sökningen är Racial/Ethnic 
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Differences in Adequacy of Information and Support for Women With Breast Cancer. Senare i 

arbetet togs även en till artikel bort då den artikeln inte svarade på syftet. Därav blev det totalt 

nio resultatartiklar. 	
 Trots att det var svårt med att söka artiklar så har vi använt de sökord vi tyckte var 

relevanta och har tagit hjälp av en manuell sökning för att slutligen få fram tio relevanta 

vetenskapliga artiklar. Tre av artiklarna i resultatet var kvantitativa, vilket gav oss mer 

statistik om biverkningar och mindre inblick över upplevelser och tankar från kvinnorna. De 

kvantitativa artiklarna svarade dock på syftet och då valde vi att trots att de inte gav så mycket 

text se det som en styrka att inte ha avgränsat till enbart kvalitativa artiklar. Vi hade kunnat 

prova med att lägga till sökordet experiences eller qualitative, dock så valde vi att inte göra 

det då vi var rädda för att gå miste om viktig fakta genom att smalna av sökningen på det 

sättet. Vi provade att breda ut sökningen genom att tillägga sökordet nurse och nurses, men 

även med en trunkering på nurs*, vilket inte gav något resultat vid sökningarna. 	
Fördelar med den metoden som vi har tillämpat är att man undersöker vilken fakta som 

redan finns om ämnet och därav får en djupare förståelse för ämnet samt att man ser vilka 

delar som det behöver forskas mer om. Författarna anser att det var en styrka att de var extra 

noggranna med översättningarna för att inte förväxla fakta, vilket dubbelkollades mot ett 

lexikon. Men även att de artiklarna vi hittade visade på samma sak, att informationsbehovet är 

stort, även om vissa artiklar var kvantitativa och inte kunde användas lika mycket som de 

andra så visade de ändå på samma sak. 

 

8.2. Resultatdiskussion 

Författarna till litteraturöversikten hade en förförståelse om att den sexuella hälsan påverkade 

kvinnorna på ett sådant sätt att de skulle känna sig mindre attraktiva efter att ha genomgått en 

mastektomi samt att tankarna hos sjukvårdspersonalen och kvinnorna med bröstcancer var 

mer på överlevnaden än den sexuella hälsan. Men även att sjukvårdspersonalen inte 

uppmärksammar den sexuella hälsan hos kvinnor som genomgår bröstcancerbehandling. 

Resultatet i denna litteraturöversikt visade på många fler problemområden än vad vi hade 

förväntat oss. De resultaten som stod ut mest kommer här att diskuteras tillsammans med 

annan vetenskaplig forskning samt Joyce Travelbees teori om omvårdnadsrelationen. Detta 

kommer även att kompletteras med författarnas egna reflektioner. 	
 Huvudresultatet i denna litteraturöversikt är att kvinnorna behöver få information om vilka 

gynekologiska problem som kan uppstå i samband med behandling av bröstcancer. Vilket är 
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en grundläggande del för att de ska kunna hantera och bearbeta de gynekologiska besvären. 

Gynekologiska biverkningar som vaginal torrhet, smärta vid samlag, minskad sexlust är enligt 

Socialstyrelsen (2018) vanliga i samband med bröstcancerbehandling. Dessa biverkningar 

framkom som vanligt förekommande även hos kvinnorna i resultatet i denna litteraturöversikt. 

Majoriteten av kvinnorna i litteraturöversikten beskrev att de hade upplevt gynekologiska 

biverkningar till följd av bröstcancerbehandlingen. Trots att kunskapen om gynekologiska 

biverkningar som påverkar den sexuella hälsan finns, så visade litteraturöversikten att 

kvinnorna med bröstcancer upplever att de inte får information om att problemen kan uppstå, 

hur dessa kan hanteras samt vart man kan vända sig för information eller hjälp med 

biverkningar. 	
 Ett annat resultat var att kvinnorna upplevde sig nonchalant bemötta från 

sjukvårdspersonalen och att deras frågor om den sexuella hälsan ignorerades. När kvinnorna 

inte får den hjälp och information de önskar från sjukvårdspersonalen så finns risken att de 

vänder sig till internet, där man kan hitta all sorts information. Däremot är kvaliteten på 

informationen varierande och risken är då att dessa kvinnor får helt fel information. 

Kvinnorna kan bli ännu mer rädda och oroade över informationen de läser eller eventuellt att 

de inte hittar tillräckligt med information om de biverkningar de upplever. Exempel på sådana 

informationskällor kan vara olika forum, Facebook grupper, eller bloggar. 	
 Eriksson (2018) skriver att man bör vara källkritisk till den information man tar del av, 

detta är extra viktigt när alla människor kan gå in och revidera fakta, vilket är enkelt att göra 

på vissa internetsidor. Informationen på internet sprids snabbt idag och kan nå människor över 

hela världen. Detta betyder att missvisande information också kan spridas snabbt, vilket är 

riskabelt om man väljer att söka informationen på egen hand. 	
 Studier i bakgrunden visar på att sjuksköterskorna upplevde en tidsbrist, vilket gjorde att 

de kände att det inte fanns tid att beröra ämnet sexuell hälsa med patienterna. Vidare beskrev 

sjuksköterskorna att de var obekväma att initiera samtal som handlar om sexuell hälsa. Det 

var bland annat beskrivet som känslor av obehag, genans, bristande självförtroende och en 

rädsla över att trampa kvinnorna på tårna vid initiering av samtal om den sexuella hälsan, då 

detta ansågs vara ett privat ämne. Kvinnors civilstånd och ålder var något som var förknippat 

med sjuksköterskornas egna förförståelse vilket utgjorde ett hinder i kommunikationen om 

den sexuella hälsan. Sjuksköterskorna beskrev även att kunskapsbristen var ett stort problem, 

de upplevde att de inte hade tillräckligt mycket information om hur sexualiteten påverkas av 

cancerbehandlingen och hur man på bästa sätt för ämnet på tal. De önskade mer utbildning 

och praktisk övning inom området för att bli mer bekväma med att lyfta ämnet och våga 
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initiera även de svåra samtalen med sina patienter. Men också för att kunna svara på de 

följdfrågor som patienten ställer (Ussher et al., 2013b). Detta stöds även av studien av Fitch, 

Beaudoin och Johnsson (2013) som även visar på att sjuksköterskorna upplever en okunskap 

om de sexuella biverkningar och känner tidsbrist för att lyfta ämnet med patienterna. De 

visade även på att sjuksköterskorna upplevde att patienterna prioriterade cancerdiagnosen 

framför den sexuella hälsan och att det upplevdes som för privat för patienterna att tala med 

sjuksköterskan om.  

 Då tidigare forskning visar på att sjuksköterskor var obekväma med att ta upp ämnet 

sexuell hälsa med patienterna relaterat till tidsbrist, okunskap och en obekväm känsla hos 

sjuksköterskan (Saunamäki & Engström, 2013).  Författarna till föreliggande arbete anser att 

tidigare stycke visar på att sjuksköterskorna oftast inte initierar samtal om sexuell hälsa. 

Vidare visar resultatet att kvinnorna med bröstcancer var obekväma med att ta upp ämnet 

sexuell hälsa med sjukvårdspersonalen. Vilket till stor del berodde på sjukvårdspersonalens 

nonchalanta bemötande när de försökte lyfta ämnet. Men även att kvinnorna inte visste om de 

gynekologiska symtomen som kan uppstå efter cancerbehandling. Tidsbristen var likaså en 

bidragande faktor till att kvinnorna inte lyfte ämnet sexuell hälsa med vårdpersonalen, de 

upplevde att vårdpersonalen inte riktigt hade tid och var stressade till nästa patient. Med 

denna informationen konstaterar författarna till litteraturöversikten att varken 

sjukvårdspersonalen eller de kvinnliga patienterna känner sig bekväma med att ta upp ämnet 

sexuell hälsa. Vilket leder till att detta ämne inte förts på tal och därav lider många i tystnaden 

med sina gynekologiska besvär, vilket de egentligen inte borde behöva. 

 Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor (Socialstyrelsen, 2018) I 

Sverige orsakar bröstcancer näst flest dödsfall bland kvinnor och i världen flest dödsfall bland 

kvinnor (Folkhälsomyndigheten, 2019). Då majoriteten av kvinnorna i resultatet i denna 

analys uppgav att de hade upplevt gynekologiska besvär kopplat till behandlingen av 

bröstcancer. Kan man tänka sig att det är en väldigt stor del kvinnor över hela världen som 

lider av sexuell ohälsa till följd av cancerbehandlingen, man kan också tänka sig att dessa 

kvinnor inte är medvetna om att det finns hjälp att få. Detta är alltså ett väldigt utbrett och 

tyvärr ouppmärksammat problem. Vi tror inte att regionerna idag har de resurser som 

specialiserade gynekolog psykologer eller liknande specialister som skulle kunna vara till 

hjälp för dessa kvinnor. Däremot tror vi att man kan hjälpa dessa kvinnor på andra sätt. Dels 

genom att ge mer utbildning till sjukvårdspersonalen om vilka gynekologiska besvär som kan 

uppstå och vad man kan göra för att lindra dessa besvär. Men även hur de enklast kan ta upp 

ämnet med patienten, oavsett patientens ålder, utbildningsnivå eller civil status.  
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Vidare anser vi att det är bra om sjukvårdspersonalen får mer kunskap om hur man skapar 

en så god vårdrelation som möjligt. Vi tror precis så som Travelbee (1971) beskriver, att en 

god vårdrelation är viktig för att kunna lindra lidandet. Sjuksköterskan behöver förstå 

livsvärlden hos kvinnorna med bröstcancer och deras upplevelser för att kunna skapa en bra 

vårdrelation med dem. Men även för att förstå kvinnorna på ett djupare plan. Vårdrelationen 

bygger på att sjuksköterskan vågar förstå sig på och öppna upp för det som kvinnorna med 

bröstcancer behöver prata om. Sjuksköterskorna borde få mera kunskap om vilka 

gynekologiska problem som kan uppstå efter bröstcancerbehandling samt vilka åtgärder man 

kan vidta. Men sjuksköterskorna behöver även få mer kunskap om vilka följdfrågor som är 

vanligast, som kan tänkas dyka upp, och hur man på ett enkelt och bra sätt kan bemöta dessa 

samt att de känner att det finns tid för dessa samtal. Sjuksköterskorna skulle därmed känna sig 

tryggare i rollen att initiera samtal om sexuell hälsa med kvinnorna om de kände att de har 

den kunskap och tid som krävs för att ta hand om de frågor och tankar som kan dyka upp. 

Genom att använda Travelbees omvårdnadsteori skulle sjuksköterskorna få en starkare 

vårdrelation med kvinnorna och därmed kunna förstå kvinnorna på ett djupare plan och där 

kunna lindra dessa kvinnornas lidande. Vi tror att om sjuksköterskorna skulle få mer kunskap 

om detta samt använder sig utav Travelbees omvårdnadsteori så skulle kvinnorna uppleva att 

de fick mer information, deras sexuella hälsa blev uppmärksammad och de skulle inte behöva 

uppleva ett nonchalant bemötande från sjukvårdspersonalens sida. Allt detta tillsammans 

skulle hjälpa till att lindra lidandet och förbättra livskvaliteten och välbefinnande för 

kvinnorna som lever med sexuella biverkningar relaterat till bröstcancerbehandling.  

Vilket även är sjuksköterskans ansvar enligt ICN (2012), att återställa hälsa och minska 

lidande. 	
 Ytterligare en sak författarna uppmärksammade var att gemensamt för kvinnorna i 

resultatet av vår analys var att samtliga var i stort behov av mer information om 

gynekologiska besvär kopplat till cancerbehandlingen. Samtidigt var sjuksköterskorna i 

studien av Ussher et al. (2013b) obekväma med att kommunicera detta ämne med sina 

patienter. Redan 1975 uppmärksammade WHO (2006) problemet att den sexuella hälsan och 

välbefinnandet hos patienter inte uppmärksammades tillräckligt, de formade då en utbildning 

för sjukvårdspersonal för att lösa problemet. Trots detta är det fortfarande ett omfattande 

problem idag. Författarna till arbetet tror att om man ger sjuksköterskorna olika 

kommunikationsverktyg så kanske man underlättar för dem att initiera samtalet om den 

sexuella hälsa med patienterna. En studie av Rummel och Daugherty (2019) belyser vikten av 

att hjälpa patienten att hantera sina sexuella problem och återfå sin sexualitet. De beskriver 
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sexualitet som något mer än det som händer i sängen, det är även synen vi har på oss själva 

och hur vi är som sexuella varelser. Rummel och Daugherty menar att sjukvårdspersonalen 

ska hjälpa patienten att återfå den delen av sig själv igen och ger olika förslag på 

kommunikationsverktyg. Till exempel kan man genom att tänka på vårdmiljön, göra 

underverk för kommunikationen. Om man använder sig utav aromaterapi så kommer man 

ifrån den vanliga lukten som oftast finns på sjukhus. Vidare skriver Rummel och Daugherty 

(2019) några förslag på vad man kan prata med patienten om för att hjälpa denne att få 

tillbaka den sexuella känslan utan det fysiska samlaget. Några ämnen som de tycker man kan 

beröra är intimitet, beröring, hand hållning och kommunikation. De påpekar även att det finns 

tryckt material som man kan ge till patienten som denna kan få läsa själv i lugn och ro. Vilket 

man sedan kan följa upp i form av öppna frågor så som “det är många med cancer som 

upplever gynekologiska problem, är det något du upplever och vill prata om?”. Vilket öppet 

bjuder in kvinnan till samtal om den sexuella hälsan och ger en inblick i hur kvinnan har det, 

samt vilka uppföljningar och stöd som kvinnan kan behöva från sjukvårdspersonalen. 

PLISSIT- Modellen är en kommunikationsmodell som kan vara till hjälp för 

sjuksköterskorna att tydliggöra och underlätta kommunikationen om sexuell hälsa med 

kvinnorna, denna används redan av sjukvårdspersonal runt om i världen (Grander, Mörkberg 

& Cooper, 2016).  

 

8.3. Kliniska implikationer 

Resultatet av denna litteraturöversikt kan förhoppningsvis främja sjukvårdspersonalens 

förståelse av att inse kvinnornas behov av information om sexuell hälsa vid behandling av 

bröstcancer. Resultatet belyser kvinnornas behov av att få information om vilka 

gynekologiska besvär som kan uppstå och vad man kan göra åt dessa besvär. Detta visar även 

på att kvinnorna vill att sjukvårdspersonalen tar upp ämnet på ett tryggt och respektfullt sätt. 

Kunskap kring patientens livssituation och sexuell hälsa krävs hos sjukvårdspersonal för att 

kunna ge en personcentrerad vård. Genom att beakta patienters sexuella hälsa kan man bidra 

till en ökad livskvalité. 	
 Resultatet visade på att informationen om sexuella biverkningar till följd av 

bröstcancerbehandlingen behöver vara individanpassad, då kvinnorna föredrar att få 

informationen på olika sätt. Kvinnorna uppger delade meningar när de önskar att få 

information samt hur mycket information de vill ha. 	
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8.4. Förslag till fortsatt forskning  

Litteraturöversikten visar på att sjukvården inte erbjuder kvinnorna den information om de 

gynekologiska besvär som kan uppstå relaterat till bröstcancerbehandling samt vilka åtgärder 

som finns. Kvinnor önskar att få mer information om besvären och vad man kan göra för att 

lindra dessa och därav erhålla en förbättrad sexuell hälsa, livskvalité och välbefinnande. 	
 Förslag på  ytterligare forskning som belyser hur denna information kan tilldelas kvinnorna 

på bästa sätt och när informationen ska ges samt vilken information som är behjälplig är av 

stor vikt. Men även hur sjukvårdspersonalen kan få utbildning och stöttning för att våga 

beröra ämnet sexuell hälsa med kvinnor som drabbats av bröstcancer.  

	
9. Slutsats 

I denna litteraturöversikt framkom det att informationsbehovet är stort hos de kvinnor som 

lever med bröstcancer och som fått gynekologiska besvär till följd av cancerbehandlingen. 

Sjuksköterskor kan använda sig av resultatet i denna litteraturöversikt för att få en större 

förståelse vad det är kvinnorna vill ha information om och hur de önskar att den 

informationen förmedlas. Men även att vårdrelationen är en viktigt del i mötet med patienten 

för att kunna komma närmare och skapa en djupare förståelse. Genom att tillämpa Travelbees 

(1971) omvårdnadsteori i praktiken kan sjuksköterskan utveckla och förbättra vårdrelationen 

och därav skapa en tryggare miljö för kvinnan samt kunna lindra hennes lidande. 	
 Att uppmärksamma kvinnors sexuella hälsa och inge stöd bör ingå i omvårdnaden av 

bröstcancerbehandling. Genom denna litteraturöversikt hoppas vi kunna sprida kunskapen 

vidare för sjukvårdspersonal samt bidra till framsteg och en utveckling inom 

sjuksköterskeprofessionen. 	
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K., Bantug, 
E.T., Casale, 
K. E., Porter, 
L. S., Bober, 
S. L ., 
Tulksy, J. A., 
Daly, M. B & 
Lepore, S. J. 

Effective 
patient-
provider 
communicatio
n about sexual 
concerns in 
breast cancer: 
a qualitative 
study. 

2017, 
USA, 
Support Care Cancer 

Att undersöka patientens 
och 
sjukvårdspersonalens 
erfarenheter och 
preferenser relaterade 
till kommunikation om 
bröstcancerrelaterade 
problem. 

Metod: Kvalitativ 
Urval: 28 Patienter, 11 bröstcancer 
onkologer och sjuksköterskor 
Datainsamling: Fokus grupper och 
intervjuer  
Analys: Tematisk analys 

Kvinnorna med bröstcancer beskrev sexuella 
förändringar från cancerbehandlingen som de 
hade velat veta mer om, både de som har 
partner och är singel. De ven en ovisshet om 
säkert sex under kemoterapi och efter operation. 
Kvinnorna beskrev även tabu och tidsbrist hos 
sjukvårdspersonalen som ett hinder för att 
kommunicera om sexuell hälsa, dock beskrev 
några att de hade en bra vårdrelation och kunde 
prata med sin sjuksköterska om de 
gynekologiska besvären. En del kvinnor 
beskriver att samtal om sexuell hälsa prioriteras 
ner av sjukvårdspersonalen då det alltid tas upp 
sist i samtalet, när det bara finns lite tid kvar. 
De beskriver det som en känsla av att 
sjukvårdspersonalen alltid har bråttom och har 
redan ena foten utanför dörren när den sexuella 
hälsan kommer på tal (Barsky et al., 2017).	

Ben Charif, 
A., Bouhnik, 
A-D., Rey, 
D., 
Provansal, 
M., 
Courbiere, 
B., Spire, B 
& Mancini, J. 

Satisfaction 
with fertility- 
and sexuality-
related 
information in 
young women 
with breast 
cancer – 
ELIPPSE 40 
cohort  

2015, 
Frankrike, 
BMC Cancer 

Att diskutera möjliga 
bidragande faktorer och 
att föreslå strategier för 
att öka patientnöjdheten 
med information om 
fertilitet och sexualitet. 

Metod: Kvantitativ  
Urval: 623 kvinnor  
Datainsamling: Enkät och telefonintervju  
Analys: Deskriptiv och analytisk statistik  

Hälften av deltagarna var nöjda med 
informationen om fertilitet och sexualitet som 
de fick vid bröst cancer diagnosen. De som 
hade möjligheten att ställa alla frågor de hade 
vid diagnosen var mer nöjda med medicinska 
återkopplingen, 52% år 2005 och 70% år 2009. 
Utbildningsnivå påverkar informationsbehovet 
om sexuell hälsa.  
Högre utbildning och historia av minnes 
problem förknippades med lägre nöjdhet av 
information relaterat till sexuell hälsa vid 
cancer.  
Vidare beskriver kvinnorna att fyra år efter 
diagnosen var nöjdheten med sexualitet och 
fertilitets information 42,6%. 
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Flynn, K. E., 
Barsky 
Reese, J., 
Jeffery, D. 
D., 
Abernethy, 
A. P ., Lin, 
L., Shelby, R. 
A., Porter, L. 
S., Dombeck, 
C. B & 
Weinfurt, K. 
P. 

Patient 
experiences 
with 
communicatio
n about sex 
during and 
after 
treatment for 
cancer.  

2011, 
USA, 
Psycho-Oncology 

Att studera patienters 
erfarenheter av 
kommunikation om 
sexuella problem under 
och efter behandling mot 
cancer. 

Metod: Mixad 
Urval: 109 patienter och cancer överlevare, 
och 819 onkolog personal 
Datainsamling: Fokus grupper och enkäter 
Analys: Deskriptiv statistik, tematisk analys 

Kvinnorna med bröstcancer beskrev en önskan 
om att inkludera partnern vid samtal om 
sexuella biverkningar. De beskrev även att 
ingen av sjukvårdspersonalen hade informerat 
om att behandlingen kunde påverka den 
sexuella hälsan, vilket de önskade att de fått 
information om innan. 
Av deltagarna hade 76% svarat att de inte har 
pratat med vårdpersonal om sina  sexuella 
problem.  

Janz, N. K., 
Mujahid, M. 
S., Hawley, 
S. T., Griggs, 
J. J., 
Hamilton, A. 
S & Katz, S. 
J. 

Racial/Ethnic 
Differences in 
Adequacy of 
Information 
and Support 
for Women 
With Breast 
Cancer. 

2008, 
USA, 
American Cancer 
Society 

Att undersöka hur 
information om sexuell 
hälsa efter 
bröstcancerbehandling. 

Metod: Kvantitativ 
Urval: 1137 kvinnor 
Datainsamling: Enkäter 
Analys: Deskriptiv statistisk analys 
 

Kvinnorna med bröstcancer beskrev att 
majoriteten hade fått gynekologiska besvär efter 
cancerbehandlingen och att de inte pratat med 
sjukvårdspersonalen om detta. De beskrev att 
informationsbehovet såg annorlunda beroende 
på åldern, yngre ville ha mer info än äldre. 	
Medans de med högre utbildning och de som 
lever i partnerskap vill ha mer information om 
sexuella funktioner än de som är singel och 
endast har gymnasieutbildning.  
 

McClelland, 
S. I ., 
Holland, K. J 
& Griggs, J. 

Vaginal 
Dryness and 
Beyond: The 
Sexual Health 
Needs of 
Women 
Diagnosed 
With 
Metastatic 
Breast 
Cancer. 

2015,  
USA, 
Journal OF SEX 
RESEARCH 

Att undersöka 
livskvalitet hos kvinnor 
diagnosticerade med 
metastatisk bröstcancer.  

Metod: Kvalitativ  
Urval: 32 patienter  
Datainsamling: Semistrukturerade 
intervjuer  
Analys: Tematisk analys 

Kvinnorna med bröstcancer beskrev en 
ointresserad sida från sjukvårdspersonalen när 
de försökte prata om sexuella besvär. Samt att 
de som diskuterat ämnet med 
sjukvårdspersonalen önskade att de fått mer 
information och vid annat tillfälle.  
Gemensamt var att de ville ha mer information 
om sexuella besvär relaterat till cancer 
behandlingen och hur de kunde hantera dessa. 

Rose 
Canzona, M., 
Garcia, D., 
Fisher, C. L., 

Communicati
on about 
sexual health 
with breast 

2016, 
USA, 
Patient Education and 
Counseling 

Att identifiera 
sjukvårdpersonalens 
kommunikationsbeteend
en angående sexuell 

Metod: Kvalitativ 
Urval: 40 bröstcancer överlevande och 40 
vårdpersonal 

Kvinnorna med bröstcancer beskrev att de inte 
visste om vilka sexuella biverkningar som 
kunde uppstå efter behandling, samt att de hade 
önskat mer information om sexuella 
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Raleigh, M., 
Kalish, V & 
Ledford, C. 
J.W. 

cancer 
survivors: 
Variation 
among patient 
and provider 
perspectives. 

hälsa som underlättar 
eller försvårar.  

Datainsamling: Semi strukturerade 
intervjuer 
Analys: Tematisk analys 
 

biverkningar innan behandlingen, samt att vissa 
har sökt information om detta på egen hand, 
andra inte. De beskriver även olika 
informationskällor och vad de tror om dessa, till 
exempel tror några att skriftlig information kan 
vara bra medans andra inte tror det. Några vill 
att deras sexuella problem ska normaliseras, 
andra vill inte det. De tror att genom att 
informera om sexuella biverkningar tidigare så 
kan mycket lidande reduceras. 	

Sousa, M., 
Peate, M., 
Lewis, C., 
Jarvis, S., 
Willis, A., 
Hickey, M & 
Friedlander, 
M 

Exploring 
knowledge, 
attitudes and 
experiences of 
genitourinary 
symtoms in 
women with 
early breast 
cancer on 
adjuvant 
endocrine 
therapy. 

2017,  
Australien,  
European Journal of 
Cancer Care 

Att utforska kunskap, 
attityder och 
erfarenheter av 
genitourära symtom 
bland kvinnor som 
genomgår  endokrin 
behandling för tidig 
bröstcancer. 

Metod: Kvalitativ 
Urval: 32 kvinnor 
Datainsamling: Semistrukturerade 
intervjuer 
Analys: Tematisk analys 
 

Kvinnorna med bröstcancer beskrev att 
majoriteten inte pratat om sexuella biverkningar 
med sjukvårdspersonal.  
Många upplevde ointresse och nonchalant sida 
från sjukvårdspersonalen när de sökte hjälp för 
sexuella problemen.  
Gemensamt var att de inte visste om 
biverkningarna innan och beskrev behovet av 
information om sexuella biverkningar efter 
cancerbehandling, samt hur de vill ha 
informationen. De beskrev även upplevelser av 
medias påverkan av symtomen, vilket gjorde att 
det normaliserades och då avstod de från att 
söka hjälp för sina problem.  
Kvinnorna med bröstcancer beskrev en stor 
acceptans av de sexuella biverkningarna efter 
cancerbehandlingen, samt en hoppfullhet om att 
symtomen försvinner vid avslut av behandling. 	

Takahashi, 
M., Ohno, S., 
Inoue, H., 
Kataoka, A., 
Yamaguchi, 
H., Uchida, 
Y., Oshima, 
A., Abiru, K., 
Ono, K., 
Noguchi, R 
& Kai, I. 

Impact of 
breast cancer 
diagnosis and 
treatment on 
women´s 
sexuality: a 
survey of 
Japanese 
patients 

2008, 
Japan, 
Psycho-Oncology 

Att undersöka de 
sexuella förändringar 
som bröstcancerpatienter 
upplever efter 
operationen och deras 
sexualitetsrelaterade 
informationsbehov 

Metod: Kvantitativ 
Urval: 85 kvinnor 
Datainsamling: Enkäter 
Analys: Deskriptiv statistik 
 

Kvinnorna med bröstcancer uppger att 84 v 85 
har fått sexuella biverkningar efter operation för 
bröstcancer. Majoriteten omkring 75% har inte 
pratat med sjukvårdspersonal om 
biverkningarna. Gemensamt var att kvinnorna 
ville ha mer information om de olika 
behandlingsmetoderna inverkan på sexuella 
hälsan, de beskrev även hur de önskade få 
informationen. Yngre kvinnor ville ha 
information om förhållandet mellan sex och 
återinsjuknande i sjukdom, vart man kan vända 



  
29 (29) 

 

 

sig för frågor om partnerskap och sexuella 
frågor. Äldre kvinnor vill veta mer om 
partnerskaps problem, hur involvera partnern i 
behandlingen, samt hur man förklarar den 
fysiska förändringen för partnern. 

Ussher, J. M., 
Perz, J & 
Gilbert, E. 

Information 
needs 
associated 
with changes 
to sexual well 
– being after 
breast cancer.  

2013, 
Australien,  
Journal OF 
ADVANCED 
NURSING 

Att belysa sexuella 
informationsbehov, 
erfarenheter av att 
erhålla sådan 
information och 
upplevelsen av att prata 
om sexualitet med vård 
personal, efter 
bröstcancer. 

Metod: Mixad 
Urval: 1965 kvinnor 
Datainsamling: Enkäter med öppna och 
stängda frågor 
Analys: Deskriptiv statistisk analys, 
tematisk analys 
 

Kvinnorna med bröstcancer beskrev att de 
upplever att sjukvårdspersonalen ignorerar 
deras behov av information om sexuell hälsa på 
grund av att de är för gammal, för ung, 
homosexuella eller saknar partner. Majoriteten 
av kvinnorna beskrev att de har fått sexuella 
biverkningar från cancerbehandlingen och har 
inte pratat med sjukvårdspersonalen om detta. 	
Vidare beskrev de olika metoder för hur de vill 
ha information om sexuella problem, som till 
exempel skriftlig, via internet, 
gruppdiskussioner.  
Av deltagarna så rapporterade majoriteten av 
kvinnorna med bröstcancer (85%) att cancern 
hade påverkat deras sexuella välbefinnande. 
Vidare ville 68% av kvinnorna ha information 
om bröstcancer och sexuellt välbefinnande.  

 


