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Sammanfattning 

 

Bakgrund:                  Bröstcancer är den vanligast förekommande cancertypen som drabbar 

kvinnor i Sverige. Att genomgå bröstcancer och dess behandling innebär 

en stor livsförändring. Denna litteraturöversikt belyser hur kvinnor 

upplever att denna förändring påverkar hur de upplever sin sexualitet. 

Syfte: Syftet var att beskriva hur kvinnor upplever sin sexualitet i samband med 

bröstcancer. 

Metod: En litteraturstudie gjordes baserad på åtta vetenskapliga artiklar från olika 

databaser. Av artiklarna är sex stycken kvalitativa och två har mixed 

metod. Analysen resulterade i två stycken likvärdiga teman som 

presenteras i litteraturöversiktens resultatdel. 

Resultat: Resultatet presenteras i två teman; Förändrad självbild till följd av 

kroppsliga förändringar och Stöd från partner och information från 

sjukvården påverkade upplevelsen av sexualiteten. Kvinnor upplevde en 

stor kroppslig förändring i samband med bröstcancer. Behandlingar gav 

symtom som påverkade deras sexualitet negativt. Partners och sjukvårdens 

roll som stöd framkom som betydande för kvinnorna. I samband med 

bröstcancer krävdes en anpassning till den nya sexualiteten och 

självbilden. 

Diskussion: I resultatdiskussionen används Dahlberg och Segerstens beskrivning och 

definition av hälsa som teoretisk referensram. Patienterna beskrev att 

deras biologiska förändringar medförde att de upplevde existentiella 

förändringar som påverkade deras självbild. 

Nyckelord: Bröstcancer, sexualitet, kvinnor, upplevelse, självbild. 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Breast cancer is the most common type of cancer affecting women in 

Sweden. To go through breast cancer and its treatment is a life changing 

event. This literature review illustrates how women experience their 

sexuality during breast cancer.  

Aim: The aim was to illustrate how women experience their sexuality during 

breast cancer. 

Method: A literature study was conducted and is based on eight scientific articles 

collected from different databases. Of these articles six used qualitative 

methods and two used mixed method. Analysis of these generated two 

equal themes that are presented in the results of this literature review. 

Results: The result was presented in two themes; An altered self-image due to 

bodily changes and Support from a partner and information from 

healthcare providers affected how women experience their sexuality. 

Treatments resulted in symptoms that had negative effects on their 

sexuality. Support from a partner and healthcare providers was of 

significant importance to women. During breast cancer an adjustment had 

to be made to adapt to the new sexuality and self-image. 

Discussion: Dahlberg och Segersten`s description and definition of health was used in 

the result discussion as theoretical frame of reference. Women described 

that the biological changes they experienced resulted in existential 

changes as well. 

Keywords: Breast cancer, sexuality, women, experience, self-image. 

 

 



 
 

 
 

 

   

Innehållsförteckning 

 

INLEDNING .................................................................................................................................................... 1 

BAKGRUND ................................................................................................................................................... 1 

SEXUALITET VID SJUKDOM ..................................................................................................................... 3 

Bröstcancer….. ................................................................................................................................... 3 

Sjuskköterskans roll………………………………………………………………………………………….4 

Bröstens betydelse för kvinnan och hennes kvinnlighet…………………………………………………5 

PROBLEMFORMULERING ........................................................................................................................ 6 

SYFTE/FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................................................... 7 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER .......................................................................................................... 7 

METOD ........................................................................................................................................................... 8 

Datainsamling………………………………………………....................................................................8 

Urvalskriterier…………………………………………………………………………………………………8 

Dataanalys…………………………………………………………………………………………………….9 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN ................................................................................................ 9 

RESULTAT .................................................................................................................................................... 9 

Förändrad självbild till följd av kroppsliga förändringar………………………………………………..10 

Stöd från partner och information från sjukvården påverkade kvinnans upplevelse av sin 

sexualitet…………………………………………………………………………………….......................12 

DISKUSSION ............................................................................................................................................... 14 

METODDISKUSSION ............................................................................................................................. 14 

RESULTATDISKUSSION ........................................................................................................................ 16 

KLINISKA IMPLIKATIONER ..................................................................................................................... 19 

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING ................................................................................................... 19 

REFERENSFÖRTECKNING ...................................................................................................................... 22 

BILAGA 1. SÖKMATRIS ............................................................................................................................ 26 

BILAGA 2. MATRIS ÖVER URVAL AV ARTIKLAR TILL RESULTAT ................................................. 28 

 

 



 
 1 (32) 

 

Inledning  

Jag upplever att sexualitet är ett viktigt men tabubelagt ämne. Jag tror att mer öppenhet om 

detta ämne skulle vara en stor resurs, speciellt inom sjukvården. Då en persons välbefinnande 

påverkas i så stor omfattning av dennes sexualitet borde ämnet vara av stor vikt vid all vård. 

Enligt den holistiska synen på människan så spelar alla delar av en person in i en adekvat 

vård, och en av dessa delar är sexualiteten. Erfarenheter som anhörig till kvinna med 

bröstcancer har stärkt denna uppfattning. Det krävs kunskap om patientens upplevelse av sin 

sexualitet i samband med behandling, så att vi genom denna kan anpassa vården till patientens 

behov. Detta kommer leda till att patienter får en bättre hanterbarhet av sin situation.  

Är det så att sjukvården fokuserar på den fysiska behandling som bröstcancer innebär, men att 

de eventuella sexuella biverkningarna av bröstcancer inte tas upp i samma utsträckning? Mina 

erfarenheter som sjuksköterske-studerande talar för det. 

Dessa erfarenheter har även ökat intresset för att ta reda på hur kvinnor upplever sin sexualitet 

i samband med att de har blivit behandlade för bröstcancer. 

 

Bakgrund 

Sexualitetens betydelse för individen  

En individs sexualitet utvecklas och förändras genom hela livet, och därmed förändras 

individens sexuella behov (Borg, 2003). Att en individ inte är i en parrelation betyder inte att 

de inte har ett sexualliv som fungerar för just dem. I en parrelation kan sexualiteten vara en 

viktig del som hjälper till att förmedla känslor som annars kan vara svåra att delge sin partner, 

som samhörighet, trygghet och livsglädje.  

Det finns både definitioner och teorier om vad sexualitet är och hur denna påverkar en person 

till exempel Hulter (2008) som har översatt World Health Organisations (WHO, 2002) 

definition av sexualitet:  

Sexualitet är en väsentlig del av att vara människa genom hela livet och innefattar kön, 

könsidentiteter och roller, sexuell orientering, erotik, njutning, intimitet, och reproduktion. 

Sexualitet upplevs och uttrycks genom tankar, fantasier, önskningar, normer, attityder, värderingar, 

beteenden, praktiker, roller och relationer. Medan sexualitet kan omfatta alla dessa dimensioner, 

upplevs eller utrycks inte alltid alla av dem. Sexualitet påverkar interaktionen mellan biologiska, 

psykologiska, sociala, ekonomiska, politiska, kulturella, etiska, legala, historiska, religiösa och 

andliga faktorer.  

Att få sina sexuella rättigheter respekterade är grundläggande för att kunna uppleva sexuell 

hälsa (Hulter, 2004). Sexuell hälsa innebär bland annat att personen upplever ett tillstånd av 
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välbefinnande relaterat till sexualitet, men detta tillstånd begränsar sig inte till det fysiska, 

utan även det känslomässiga, mentala och sociala välbefinnandet som får möjlighet att infinna 

sig om alla sexuella rättigheter respekteras. Till dessa rättigheter hör, tillgång till sexuell och 

reproduktiv hälsovård, få och tillägna sig information i relation till sexualitet, respekt för 

kroppens integritet och upprätthålla ett tillfredställande, säkert och njutbart sexliv (Hulter, 

2004). 

Sexualiteten hos individen påverkas av samhället och de normer som råder där individen 

växer upp och lever (Lewin, 2010). Individen lär sig vad som är acceptabelt och normalt i 

samhället hen befinner sig i, och därigenom vad som anses naturligt eller inte. Detta sker till 

stor del genom förstärkningar från andra i individens närhet vid rätt beteende, och missnöje 

vid fel beteende. En mycket liten del av det västerländska samhällets normer för sexualitet är 

lagstiftade eller på annat sätt formellt kontrollerade. Dessa regler för naturligt beteende är till 

stor del oskrivna och ofta även outtalade. Individens beteende påverkar i sin tur samhället då 

hen är en del av detta och skapar genom sin interaktion med andra den verklighet hen 

upplever som sann. Individen upplever därmed sig och de i sin närhet som normala och 

tillhörande genomsnittet vad gäller sexuella vanor och beteenden. Detta beror på att individen 

ofta får en umgängeskrets som har liknande bakgrund och erfarenheter. Vilket leder till 

liknande värderingar och därmed liknande handlingar, även sexuella (Lewin, 2010). 

En persons kroppsbild påverkar dennes självförtroende och i förlängningen, även dennes 

förhållande till människorna i hens närhet (Schjølberg, 2003). Har en person en god 

kroppsbild så påverkar detta dennes sexualitet positivt. Hur en person uppfattar sin kropps 

utseende och funktioner, är dennes kroppsbild, som i sin tur påverkar personens självbild. 

Denna kroppsbild förändras genom hela livet då det kroppen förväntas klara av förändras i 

olika faser av livet. En bra självbild får möjligheten att utvecklas om vi kan hantera de 

traumatiska upplevelser som drabbar oss. Sexualiteten är för många kopplad till deras 

identitet, vem de upplever sig vara i relation till andra, inte minst en eventuell partner (Hulter, 

2008).  
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Sexualitet vid sjukdom  

När en individ drabbas av en sjukdom kan förmågan att uttrycka sin sexualitet påverkas 

(Borg, 2003). Detta kan påverka självbilden negativt. Beroende på vilken av typ av sjukdom 

en person har så kan fysisk skada eller handikapp vara faktorer som kan påverka sexualiteten 

(Hulter, 2011). Några exempel på fysiska reaktioner vid sjukdom som kan påverka 

sexualiteten är; försämrad blodcirkulation på grund av tumörer(kan leda till känslobortfall i 

närliggande kroppsdel och nedsatt erektionsförmåga), hormonrubbningar från 

hormonbehandling vid vissa cancertyper (kan leda till lubrikationsproblematik i vaginan för 

kvinnor), nervpåverkan vid hjärt-kärlsjukdom(kan leda till försämrad känsel) och hämmad 

orgasm vid behandling med selektiva seratoninåterupptagshämmare (SSRI). Neuropati kan 

drabba både män och kvinnor med diabetes mellitus (Ericson & Ericson, 2010). Det innebär 

att nervfibrerna skadas på grund av mikroangiopati (kärlväggsförtjockning i små blodkärl) 

och blodförsörjningen till nerverna blir lidande, som leder till ischemi (otillräcklig 

blodförsörjning i vävnad) och försämrad nervfunktion. Detta kan ge upphov till nedsatt 

erektionsförmåga hos män. 

 På grund av kroppsliga svagheter som påverkar hur kroppen reagerar på sexuell 

stimulering, kan paret inte alltid ha det samliv som de tidigare haft och därmed kan deras 

relation komma att förändras (Hulter, 2008). Sexualiteten kan även få en större plats i livet 

och det sexuella behovet kan då bli större, då en förlust (i detta fall förlusten av sitt tidigare 

liv som sjukdomen innebär) kan göra att patienten omprioriterar det som finns i hens liv 

(Borg, 2003). Sexuell kontakt är ett i sig unikt sammanhang som kan ge många positiva 

effekter för patient och partner. Förutom njutning så är sexuell närhet något som kan ge 

smärtlindring, distrahera från sjukdomen och förmedla gemenskap.  

 

Bröstcancer  

Bröstcancer är den vanligaste typen av cancer som drabbar kvinnor, med drygt 8000 nya fall 

per år i Sverige (Socialstyrelsen, 2013). Medelåldern för insjuknande är drygt 60 år och det är 

ovanligt att personer under 40 år insjuknar. Bröstcancer som utgår från bröstkörtlarnas 

körtelrör, duktal cancer, är den vanligaste formen (Ericson & Ericson, 2010). Symtom består 

oftast av en knöl i bröstet vid självundersökning, men kan i ovanliga fall bestå av smärta i 

bröstet, eller att patienten märker att bröstet ändrats i storlek eller struktur (Kvinnsland, 2003). 

Diagnos kan i regel fastställas genom palpation av den misstänkta knölen i bröstet, som 

efterföljs av mammografi av samma bröst och slutligen biopsi av den misstänkta knölen för 

att säkerhetsställa innehållet. Behandlingen består av kirurgisk borttagning av den angripna 
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delen av bröstet och i vissa fall ges tilläggsbehandling som postoperativ strålbehandling och 

cytostatika för att förhindra återfall i sjukdomen (Järhult & Offenbartl, 2013). Prognosen 

förbättras med tidigt upptäckt, men risken för återfall beror till stor del på stadiet av 

bröstcancern (Kvinnsland, 2003). Den relativa överlevnaden tio år efter insjuknande är över 

80 procent för kvinnor (Socialstyrelsen, 2013). Riskfaktorer för att utveckla bröstcancer 

inkluderar; om det förekommit bröstcancer hos mor och systrar, den risken ökar med antalet 

nära anhöriga som haft bröstcancer (Ericson & Ericson, 2010). Tidig menstruationsstart, sen 

menopaus, graviditet efter 30 års ålder, och långvarig användning av p-piller medför en viss 

ökad risk. Övervikt, rökning och stort alkoholintag ökar risken såväl som exponering för 

radioaktiv strålning. 

När cancerbehandling påbörjas kan fysiska biverkningar uppstå (Hulter, 2010). Olika 

faktorer kan ge individuella variationer av dessa biverkningar, såsom patientens egen 

hantering av situationen och hur aggressiv behandlingen är. I en litteraturstudie av Fobair och 

Spiegel, (2009) fann de att bestående sexuella problem drabbade ungefär hälften av 

patienterna med bröstcancer. Exempel på fysiska biverkningar vid behandling av bröstcancer 

är fatigue, smärta och menopausala symtom (Mortimer & Behrendt, 2013), men även 

illamående, håravfall, färgförändringar i hud och naglar samt ödem (Gjertsen, 2003). 

Menopausala symtom beror på hormonrubbningar som i sin tur kan ge upphov till symtom 

som svettningar och vallningar (Bergh & Emdin, 2008).  

I en litteraturstudie av Kenyon, Mayer och Owens (2014) beskrevs förutom symtom vid 

behandling för bröstcancer även hur patienterna hanterade dessa. Studien beskrev att vid 

fatigue var det viktigt att finna en individuellt anpassad optimal aktivitetsnivå, som 

inkluderade motion. De fann även att patienter som hade smärta blivit hjälpta av akupunktur, 

användning av transkutan elektrisk nervstimulering (TENS), och konsultation med 

sjukgymnast.  

 

Sjuksköterskans roll 

Få i dagens sjukvård skulle motsäga sig att varje patient har sexuella rättigheter som måste 

respekteras (Hulter, 2004), men ändå händer det dagligen att en patients, rättigheter inte 

respekteras. Det kan vara att en sjuksköterska glömmer att fråga hur det går med sexlivet 

sedan behandlingens början, som får patienten att tro att sexuellt umgänge är otänkbart eller 

rentav olämpligt i hennes situation. Sjuksköterskan kan då omedvetet påverka patienten och 

dennes eventuella partners sexuella aktiviteter och genom detta deras sexuella hälsa som i sin 

tur kan ha en effekt på deras välbefinnande. Enligt ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor (2012) 
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skall sjuksköterskan i sin yrkesutövning; ”ge omvårdnad som respekterar mänskliga 

rättigheter och tar hänsyn till människors värderingar, vanor och tro”(s.7). Detta inkluderar en 

patients sexualitet. 

Fobair och Spiegel (2009) fann i sin studie att sexuella svårigheter vid sjukdom kan 

påverka många aspekter av en patients liv och därför blir sjuksköterskans roll viktig. Vid 

sexuella svårigheter behöver patienter stöd och rådgivning från sjuksköterskan, som kan 

minska lidande och öka välbefinnandet hos patienten (Hulter, 2011). Sexualitet är något högst 

individuellt och måste därför adresseras av sjukvårdspersonal på individnivå, för att 

säkerhetsställa att information och utbildning som ges blir anpassad till patientens behov. 

Genom sjuksköterskans arbetsroll skapas en närmare personlig kontakt med patienter än 

mellan andra sjukvårdspersonal som exempelvis läkare, detta kan leda till ökat förtroende 

från patienten, delvis tack vare upprepad kontakt (Cleary, McCarthy & Hegarthy, 2012). En 

del av sjuksköterskans arbetsuppgift vid kontakt med en patient med cancer är att informera 

denne om sjukdomsrelaterade frågor som; behandlingsalternativ, förväntade biverkningar och 

eventuell hjälp för att minimera dessa biverkningar. Detta innebär kommunikation av olika 

slag mellan sjuksköterskan och patienten.  I studien av Ussher, Perz, Gilbert, Wong, Mason, 

och Kirsten (2013) angav de medverkande hur de upplevde kommunikation om sexuella 

frågor med cancerpatienter. Deltagarna bestod av 38 individer som var sjukvårdspersonal som 

arbetade med patienter med cancer. De angav flera aspekter som avgjorde deras benägenhet 

att ta upp frågor rörande sexualitet med cancerpatienter, dessa inkluderade; om 

sjukvårdspersonalen upplevde att sexualitet var ett privat ämne för patienten och därmed 

olämpligt att ta upp, huruvida de själva var obekväma att tala om sexualitet med patienten, 

och om de ansåg att ämnet inte var en prioritet i sammanhanget.  

I en studie utförd i Kina där deltagarna var 202 sjuksköterskor på gynekologiska enheter, 

där kvinnor med gynekologisk cancer behandlades, framkom att konservativa åsikter om sex 

var det största hindret för att sjuksköterskorna skulle diskutera sexuella frågor med patienter 

(Zeng, Liu & Loke, 2011). Sjuksköterskorna ansåg att sexualitet var ett ämne som var för 

privat att ta upp med en patient, och mer än hälften av deltagarna hade minst sex års 

arbetsenhetserfarenhet på cancerenheter. Deltagarna upplevde att deras egen kunskap om 

sexuella frågor var bristande och hänvisade ofta patienter som hade frågor av sexuell art 

vidare till dennes läkare för svar. Författarna av studien gjorde även jämförelser mellan 

kinesiska sjuksköterskor och svenska och amerikanska sjuksköterskor, och fann att 

sjuksköterskor i Kina upplevde fler barriärer vid kommunikation om sexuella frågor med 
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patienter. Detta ledde till mindre kommunikation om sexuella frågor med patienterna än i 

Sverige och USA (Zeng, Liu & Loke, 2011). 

 

Bröstens betydelse för kvinnan och hennes kvinnlighet.  

Att få bröst som ung flicka är det första fysiska tecknet som omgivningen ser utifrån och 

reagerar på som visar sexuell mognad och blivande kvinnlighet (Hulter, 2004). Menstruation 

är ett annat fysiskt tecken, men denna lär sig flickan snabbt att hon bör hålla hemlig. Bröstens 

utveckling är däremot något som påverkar de flesta män i hennes omgivning, även hennes far 

som ser en ung attraktiv kvinna växa upp i sin dotters tidigare barnlika kropp. Unga kvinnor 

påverkas dagligen av omgivningens reaktioner på hennes förändrade kropp som hon tidigare 

inte behövt ta ställning till, utan bara haft. Nu när hon börjar likna en kvinna, behöver hon ta 

ställning till var det innebär att vara kvinna. Även de bilder som visas i media påverkar hur en 

ung kvinna ser på sin och andras kvinnlighet. Det berättar för henne vad normen är, och hur 

en kvinna bör se ut (Hulter, 2004).  

En kvinnas bröst är i västerländska kultur ett av de viktigaste attributen som visar för 

världen och henne själv att hon är kvinna (Helström, 2010). De är kopplade till flera 

känslosamma sammanhang som att kunna amma ett barn och för många kvinnor är denna 

förmåga direkt kopplad till deras uppfattning av hur kompetenta de är som mödrar och 

kvinnor. Om en kvinna upplever att hennes förmåga att vara en bra mor ifrågasätts, kan hon 

uppleva att hela hennes kvinnlighet blir föremål för ifrågasättande. Detta har en negativ 

inverkan på hur kvinnan ser sig själv som sexuell varelse. Brösten är dessutom sexuella organ 

som många kvinnor kan stimulera för att utlösa orgasm (Helström, 2010).  

 

Problemformulering  

Sexualitet är ett grundläggande behov som påverkar en patients psykiska och fysiska hälsa. 

Bestående sexuella problem under och efter en bröstcancerbehandling är vanliga och 

bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige. Sjuksköterskor bör vara 

informerade om vad denna cancertyp kan innebära och vilken omvårdnad som kan behövas, 

såsom rådgivning och stöd. Precis som sexualiteten i sig, är behovet av information och det 

stöd en patient behöver individuellt. Genom kunskap om hur sexualitet upplevs från ett 

patientperspektiv i samband med behandling av bröstcancer, kan en vård som är bättre 

anpassad till patientens personliga behov skapas.  
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Syfte/Frågeställningar  

Syftet är att beskriva hur kvinnor upplever sin sexualitet i samband med bröstcancer. 

 

Teoretiska utgångspunkter  

I den teoretiska utgångspunkten används konsensusbegreppet hälsa och 

konsensusbegreppet hälsa används också i diskussionen för att förtydliga resultatet. Detta 

valdes då en individs sexualitet är något som påverkar hur denna upplever sin hälsa. Kan 

individen av olika skäl inte uttrycka sin sexualitet som hen vill, så kan dennes hälsa påverkas 

negativt. Historiskt är det vanligare inom sjukvården att vi ser en persons hälsa utifrån ett 

naturvetenskapligt perspektiv, som resulterar i en föreställning av att hälsa är ett tillstånd en 

person upplever när alla de biologiska systemen fungerar väl (Dahlberg & Segersten, 2010). 

Vid en jämförelse med vårdvetenskapens syn på hälsa, så är hälsa som fenomen något mer än 

detta. Hälsa som fenomen innefattar både biologiska, existentiella och psykosociala faktorer, 

som inte helt kan särskiljas då de inverkar på varandra. En person vid god biologisk hälsa kan 

uppleva sin hälsa som dålig på grund av existentiella faktorer, likväl som en svårt sjuk person 

kan uppleva sig ha hälsa då denne kan finna en meningsfullhet i sin vardag. Hur en person 

definierar att ha hälsa är ytterst individuellt, men en återkommande beskrivning är; att må 

bra och kunna genomföra det man tycker är värdefullt i livet, stort som litet. Det har visat sig 

att även svårt sjuka personer söker välbefinnande och att detta kan ge en meningsfullhet som 

gör att de kan uppleva sig ha hälsa. Personer lever inte heller i ett vacuum, utan påverkas av 

andra människor.                                                                                                                                      

Dahlberg och Segesten (2010) tar även upp andra faktorer som spelar in i hur en person 

upplever sin hälsa, och därmed definierar denna. De beskriver hälsa som ett fenomen som ger 

sig utryck i ett tillstånd av att hela människan är i jämvikt. Jämvikten som en människa 

upplever handlar dels om personens egna inre balans men även deras interaktion med 

omvärlden och medmänniskor i denna omvärld. Denna upplevelse av hälsa och jämvikt är 

mycket personlig och olika för alla, den skiftar även vid olika faser i livet. En persons 

upplevelse av hälsa kan till exempel förändras negativt vid skiljsmässa eller annan stor 

förändring i livet. Hälsan är inte något som kan räknas ut med en formel eller antas vara 
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konstant då det som en person är med om ständigt påverkar hur hälsan upplevs (Dahlberg & 

Segersten, 2010).  

Metod  

Litteraturöversikt är tillvägagångsättet som författaren använt sig av. Friberg (2012) beskriver 

en litteraturöversikt som ett sätt att skapa en översikt över kunskapsläget i ett specifikt 

omvårdnadsrelaterat område eller ett problem inom sjuksköterskans verksamhet alternativt 

kunskapsområde. Detta kan ske på ett antal olika sätt men i denna uppsats använde sig 

författaren av att systematiskt och med kritiskt förhållningssätt välja vetenskapliga artiklar i 

området ” upplevd sexualitet vid bröstcancer hos kvinnor”, kritiskt analysera dessa texter, och 

slutligen beskriva och sammanställa resultaten från dessa artiklar. Detta för att få en inblick i 

hur kvinnor som har genomgått bröstcancerbehandling upplever sin sexualitet och 

förhoppningsvis kunna bidra till en vård som är mer anpassad till dessa upplevelser.  

 

Datainsamling 

Författaren sökte på databaserna CINAHL Full text och MEDLINE With Full text med syfte 

att hitta artiklar som kan berätta hur kvinnliga patienter upplevelse av sin sexualitet vid 

bröstcancer. Vid sökningar användes dessa sökord, breast cancer, sexuality, nursing, patient 

experience, change* sexuality, information och i vissa fall Cancer Not bowel, STD, stroke. 

Sökningar begränsades till artiklar med Fulltext, och som var vetenskapligt granskade, alltså 

Peer-reviewed, (förutom på MEDLINE där detta val ej fanns, då alla artiklar på MEDLINE är 

Peer-reviewed). Publikations år begränsades till 2005-2015, för att hitta aktuella artiklar. En 

tioårsperiod på publikations år valdes för att få ett tillräckligt stort antal artiklar. Andra 

begränsningar som lades in var Human (människa), Female (Kvinna) och Engelska som 

språk. Se bilaga 1 för att se alla sökningar och begränsningar i kombination. För att se 

resulterande artiklar, se bilaga 2 med matris. 

 

Urvalskriterier  

När antalet artiklar vid sökning i databaser började hamna under 100 artiklar och därmed 

blivit mer hanterbart läste författaren titlarna på de sökta artiklarna för att få en uppfattning 

om huruvida de kunde bidra till att svara på studiens syfte. När en titel lät intressant lästes 

abstrakt, detta för att få en kort sammanfattning av artikelns innehåll och resultat. Om syfte 
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och resultat verkade kunna svara på studiens syfte lästes hela resultatet. Om resultatet var av 

intresse lästes artikeln i sin helhet med fokus på syfte och resultat.  

 

Datanalys  

De artiklar som ansågs svara på studiens syfte lästes flera gånger för att analysera texten med 

fokus på resultatdelen och för att finna teman som skulle kunna användas i kommande resultat 

i denna litteraturöversikt (Friberg, 2012). Anteckningar gjordes kontinuerligt under denna 

analys. De åtta artiklarna sammanställdes och analyserades skriftligt och dessa analyser lästes 

sedan separat för att förtydliga de olika temana i det olika artiklarna och skapa översikt.  

Litteraturöversiktens syfte var alltid i åtanke när resultatet analyseras för att se till att 

resultatet svarade på detta.  

Dessa individuella teman jämfördes sedan med varandra. När alla artiklar analyserats hade 

en del återkommande teman och några skillnader uppkommit från resultaten. De teman som 

tog upp samma typ av innehåll lades under ett och samma tema. Dessa teman står till grund 

för litteraturöversiktens resultatdel. Dessa teman resulterade slutligen i två övergripande 

teman; förändrad självbild till följd av kroppsliga förändringar och stöd från partner och 

information från sjukvården påverkade upplevelsen av sexualiteten. Dessa teman presenteras i 

litteraturöversiktens resultatdel.  

 

Forskningsetiska överväganden  

Då författaren genomfört analysen på egen hand var det angeläget att se till att resultaten 

tolkades opartiskt. Detta för att förhindra att resultatet vinklades i en viss riktning. Detta 

säkerhetsställdes genom nedskriven förförståelse som medvetet lades åt sidan, men även 

genom att kritiskt granska anteckningar vid dataanalys och urval flertalet gånger. Författaren 

är medveten om sin förförståelse och hur den kan påverka sammanställningen. Då denna 

medvetenhet finns bör en opartiskhet kunna åstadkommas genom att alla resultat redovisas 

oavsett om dessa stödjer författarens förförståelse eller inte (Friberg, 2012). Författaren har 

även valt att endast inkludera artiklar som har etiska överväganden (Wallengren & Henricson, 

2012).  

 

Resultat  

Vid sammanställning av resultatet framkom hur bröstcancer och dess behandling hade 

påverkat deltagarnas självuppfattning. Denna påverkan var ofta negativ, vilket bidrog till en 
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oönskad effekt på kvinnornas sexualitet. Effekten på kvinnans självuppfattning och därmed 

hennes sexualitet påverkades av vilket typ av stöd kvinnan upplevt sig få från sin partner och 

vilken förberedande information om till exempel biverkningar kvinnan fått från sjukvården. 

Därmed hade patientens partner en betydande roll för hur väl kvinnan hanterade 

förändringarna i sin kropp och sitt psyke.  

 

Förändrad självbild till följd av kroppsliga förändringar  

Kvinnorna beskrev att deras kvinnlighet/femininitet blivit förlorad eller förändrad i samband 

med bröstcancer (Fallbjörk, Salander, Rasmussen, 2012; Klaeson, Sandell & Bertrö, 2011; 

Marshall & Kiemle, 2005; Perz, Ussher & Gilbert, 2014; Ussher, Perz & Gilbert, 2012a). 

Detta ledde till en upplevelse av att hela livet stördes, och många kände inte igen sig själva. 

Den känslan som beskrevs var att inte veta vem man var eller känna sig som någon annan 

efter att ha genomgått mastektomi och en upplevelse av att inte vara hel (Fallbjörk et al., 

2012; Klaeson et al., 2011; Perz et al., 2014). Kvinnor upplevde detta som om de förlorat en 

del av sin identitet och detta bidrog till ångest och depression (Ussher, Perz & Gillbert, 

2012b).  

 Många av kvinnorna ifrågasatte om de var kvinnor i samma utsträckning längre efter att 

brösten/bröstet opererats bort. Många upplevde att samhällets normer för hur en kvinna ska se 

ut fick dem att känna att de inte var hela kvinnor längre. Detta bidrog till ångest och en ovilja 

att vara intima. Många kände sig stympade och obekväma i sin nya kropp efter operationer 

och/eller hårförlust och viktökning (Anderson, Yates, Mccarthy, Lang, Hargraves, Mccaerthy 

& Porter-Steele, 2011; Fallbjörk et al., 2012; Klaeson et al., 2011; Marshall & Kiemle, 2005; 

Perz et al., 2014; Ussher et al., 2012a;). Andra beskrev att de var plågsamt medvetna om sin 

avsaknad av bröst och att när sensationen i bysten försvunnit försvann halva deras sexualitet 

(Halley et al., 2014). Kvinnorna tog i samband med detta upp känslor som att de inte längre 

klarade av att någon rörde dem och att de inte kunde se sig i spegeln längre, som bidrog till 

känslan av att vara en bristfällig partner.  

Minskat självförtroende lede till minskad vilja att delta i sexuella aktiviteter för deltagare i 

Anderson et al`s studie (2011). Anledningen till detta angavs vara operationen (mastektomin), 

viktökning runt midjan och att behöva hantera att visa upp sin kropp. Detta påverkade 

deltagarnas livskvalitet och relation till deras partner till stor del och detta beskrevs som 

upprörande. Kvinnorna beskrev att det bristande intresset för sex och/eller den uteblivna 

sexuella njutning som de upplevde, med ord som förödande, självförstörande, och chockartat 

(Ussher et al., 2012a). Viljan att vara intim återkom i regel efter eventuell rekonstruktion av 
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bröstet/brösten då detta beskrevs reparera den skadade kvinnligheten och känna sig normal 

(Fallbjörk et al., 2012; Marshall & Kiemble, 2005). I en del fall hade den förändrade 

kroppsbilden en så pass stark negativ påverkan på kvinnorna att de beskrev sig själva som 

groteska, deformerade, och tyckte i vissa fall inte de var en person längre (Ussher et al., 

2012a). Andra kvinnor i Fallbjörk et al`s (2012)studie angav rekonstruktion efter mastektomi 

som en bonus som de hade klarat sig utan men som visade sig reparera deras skadade 

kvinnlighet. En del kände sig förstörda kroppsligt medan andra tyckte att proteser var ett bra 

alternativ för att fylla ut kläder och se ut som vanligt.  

I näsan alla artiklarna (Anderson et al., 2011; Halley, May, Rendle, Frosch & Kurian, 

2014; Klaeson et al., 2011; Marshall & Kiemle, 2005; Perz et al., 2014; Ussher et al., 2012a; 

Ussher, Perz & Gilbert, 2012b) framgick det att det fanns en del gemensamma fysiska 

biverkningar som drabbade många av kvinnorna men till vilken grad kvinnorna påverkades 

skilde sig åt. Dessa inkluderade vaginal torrhet, vallningar, fatigue, smärta och minskad 

sexlust. Hanteringsmetoder som deltagarna använde sig av var; tala med partner, 

lubrikationsmedel, motion, läsa informations broschyrer och prata med sjukvårdspersonal 

(Ussher et al., 2012a). Minskad lust och vaginal torrhet beskrevs av kvinnorna som de 

symtom från bröstcancerbehandling som var mest signifikant och som påverkade deras 

livskvalitet och parrelation mest (Perz et al., 2014; Anderson et al., 2011). Den minskade 

sexlusten ledde ofta till ett behov av längre förspel för att förebygga smärta vid sex. Detta 

angav deltagare bidrog till svårigheter att slappna av och vara spontan vid sex som de tidigare 

kunnat med sin partner (Anderson et al., 2011; Halley et al., 2014; Klaeson et al., 2011; 

Marshall & Kiemle, 2005: Ussher et al., 2012a). 

Menopausala symtom som vallningar och nattsvettningar var ett vanligt problem som ofta 

hindrade kvinnorna från att vara sig själva med andra, eller känna sig attraktiva (Klaeson et 

al., 2011). Detta då vallningarna upplevdes som pinsamma och gjorde kvinnorna obekväma. 

Nattsvettningar bidrog även till sömnsvårigheter (Anderson et al., 2011) som gjorde 

kvinnorna mer trötta och irriterade dagtid. Detta drabbade dock i regel bara kvinnor över 40 år 

och inte de under 40 år. Alla symtom påverkade deras vilja och ork att delta i aktiviteter 

överhuvudtaget. En förändrad självbild berodde i vissa fall på att kvinnorna kände sig äldre 

relaterat till kemoterapibehandling som ledde till tecken på åldrande och sjukdom (Klaeson et 

al., 2011). Detta var mer framträdande bland yngre deltagare som på genomgått menopaus i 

samband med bröstcancerbehandling. De beskrev att de inte visste vem de skulle identifiera 

med nu och att deras vänner i samma ålder inte kunde förstå. Den förändrade 

kroppsuppfattningen påverkade kvinnornas sexualitet på djupet (Klaeson et al., 2011). Andra 
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angav att komma i tidig menopaus efter bröstcancerbehandling fick dem att känna sig 

misslyckade som kvinnor och som en dålig partner, också på grund av den efterföljande 

biverkningen infertilitet (Perz et al., 2014). Detta hade en negativ effekt på deras självkänsla. 

De oväntat plötsliga och allvarliga menopausala symtom som drabbade deltagare under 40 års 

ålder var ofta oväntade och detta påverkade kvinnorna både fysisk och psykisk (Anderson et 

al., 2011).  

Många beskrev sin kropp under och efter bröstcancerbehandlingen som ostyrig, och att den 

inte reagerade som förut (Anderson et al., 2011; Klaeson et al., 2011; Marshall & Kiemle, 

2005; Ussher et al., 2012). Detta var svårt för många kvinnor att hantera. En del kände sig 

besvikna på kroppen som inte kunde göra det den tidigare klarat av, i vissa fall på grund av 

fatigue, illamående och smärta (Klaeson et al., 2011; Marshall & Kiemle, 2005). 

Kvinnor upplevde en saknad av den sexuella aspekten i livet, detta på grund av att kroppen 

inte längre reagerade som de var vana vid, i samband med ofta smärtsamma symtom (Ussher 

et al., 2012a).  

 

Stöd från partner och information från sjukvården påverkade upplevelsen av 

sexualteten 

Ett stabilt förhållande med en förstående partner var i många fall avgörande för hur kvinnan 

upplevde sin självbild i samband med bröstcancer (Fallbjörk et al., 2012). Kvinnor som hade 

en stabil och stöttande partner som accepterade de förändringar som kvinnan gick igenom, 

hanterade själva sin förändrade kropp bättre och hade som regel bättre kroppsbild (Fallbjörk 

et al., 2012; Marshall & Kimle., 2005; Ussher et al., 2012a). Andra kvinnor beskrev en 

mycket uppmuntrande partner som inte stördes av det nya bröstet/ärren, men att det inte 

räckte för att kvinna skulle känna sig attraktiv/kvinnlig, då de själva såg sig som deformerade 

eller oattraktiva. 

Om partners intresse för sex inte förändrades, fortsatte även i flera fall kommunikationen 

om sexuella behov och detta medförde fördelar för förhållandet, som för en liten andel 

kvinnor innebar ett närmare förhållande med mer värme, intimitet och bättre kommunikation 

än innan bröstcancerdiagnos (Ussher et al., 2012a). Att prata med sin partner var även en av 

hanteringsmetoderna som användes av kvinnor. Deltagare angav att även om de inte pratat 

med någon annan om förändringar i deras sexuella välbefinnande, så pratade de med sin 

partner (Ussher et al., 2012b). Kvinnor angav att de helt hade upphört med sexuella aktiviteter 

eller uthärdade obekväma eller smärtsamt sex med sin partner, endast för dennes skull. Medan 
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andra beskrev att den förändrade sexualiteten hade lett till omförhandling av vad intimitet 

innebär i deras förhållande och kunnat hitta nya vägar till närhet i förhållandet bättre anpassat 

till kvinnans behov.  

Om kommunikationen var bristande i förhållandet innan eller relaterat till bröstcancern, så 

blev relationen ofta mycket ansträngd med nedbrytning av förhållandet som följd (Ussher et 

al., 2012a).  Kvinnor beskrev att kunna ha öppen kommunikation och få uppmuntran av sin 

partner förebyggde sexuell ångest (Marshall & Kimle., 2005). Kvinnor som angav att deras 

relation innan rekonstruktion varit bra, upplevde i regel att detta stämde även efter. Även hur 

viktiga brösten varit för partnern innan operation påverkade hur kvinnorna upplevde att deras 

sexliv skulle påverkas efter operation. En del av anledningen till att kvinnorna ville genomgå 

rekonstruktion, var att de vill se normala ut inför sin partner. 

Deltagare beskrev att då deras kvinnlighet blivit förändrad efter behandling så blev behovet av 

att få denna konfirmerad av partner, vänner och sina barn större (Klaeson et al., 2011). 

Deltagare beskrev även hur information och stöd från sjukvården minskade ångest då 

denna ofta grundade sig i att inte veta vad som skulle hända härnäst (Marshall & Kiemble, 

2005). Att vara informerad gjorde att kvinnorna kunde ta informerade beslut om sin vård och 

därmed blev mer delaktiga i sin vård. Informationen som kvinnorna efterfrågade, skulle gärna 

vara både verbal, skriftlig och i bilder, skulle vara realistisk för att förebygga besvikelse efter 

rekonstruktion. Annan information som efterfrågades var om psykologiska konsekvenser av 

bröstcancer, förhållande frågor i relation till detta och hur man skulle tala med 

sjukvårdspersonal om sexuellt välbefinnande (Ussher., 2012b). Deltagare i samma studie 

upplevde att sjukvårdspersonal kunde vara ointresserade och obekväma med ämnet sexuellt 

välbefinnande, och detta gjorde att patienten ibland kände att det var svårt att få svar på frågor 

de hade.  

Kvinnor angav att de inte fått någon information om möjliga förändringar i deras sexuella 

välbefinnande i samband med bröstcancer och/eller dess behandling (Ussher et al., 2012a). 

Detta gjorde speciellt yngre kvinnor väldigt arga och lessna, och beskrev dessa symtom som 

förödande för dem. Liknade erfarenheter beskrevs av kvinnor i en studie om förändrad 

fertilitetstatus efter bröstcancer, där majoriteten inte hade fått någon information innan 

behandling om risken för dem att komma i menopaus eller att bli infertila relaterat till detta 

(Perz et al., 2014). Man ansåg att en sjuksköterska borde ha haft kontakt med dem för att gå 

igenom biverkningar. Hos deltagare i Anderson et al`s studie (2011) var kunskapen om 

menopaus i samband med/efter bröstcancer bristfällig. Deltagare över 40 år visste i regel inte 

att menopaus efter bröstcancerbehandling var en vanlig och av sjukvården förväntad 
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biverkning. Deltagare under 40 års ålder hade ofta själva sökt upp förväntade biverkningar vid 

bröstcancer på nätet innan behandlingens början och var förberedda på menopausala symtom. 

Den yngre gruppen kvinnor upplevde även att den information som var tillgänglig var riktad 

mot äldre kvinnor över 50 år och att yngre kvinnor hade andra problem än de äldre och att 

detta borde reflekteras i informationen.  

I studien genomförd av Halley et al. (2014) beskrev kvinnorna att kunskapen var stor hos 

den onkologiska sjukvårdspersonal som de kom i kontakt med, men att vid sexuella 

biverkningar vid bröstcancerbehandling (som vaginal torrhet och minskad lust) hade 

sjukvårdspersonalen inte alltid svar att ge dem. Liknande problematik beskrevs i Anderson et 

als studie (2011) där deltagarna utryckte en frustration över att diskutera menopausala 

symtom som vallningar med manliga läkare.  

Deltagarna kände sig även ”bortkopplade” från sjukvården när deras behandling var 

genomförd (Halley et al., 2014). Sexuella biverkningar framträdde ofta i just detta skede och 

deltagarna kände sig övergivna då de behövde som mest stöd.  Deltagarna beskrev ihållande 

fysiska symtom som gav upphov till sexuella biverkningar som i sin tur påverkade deras 

psykiska hälsa då dessa skapade oro och ångest.  

 

Diskussion  

 

Metoddiskussion  

Då syftet med denna litteraturöversikt var att belysa hur kvinnor med bröstcancer upplever sin 

sexualitet i samband bröstcancer behandling, passade kvalitativa artiklar bra, då dessa kan 

beskriva hur individen upplever ett visst fenomen (Henricson & Billhult, 2012). Sökningar 

gjordes på flera databaser än vad som reflekteras i matrisen, men vid sökningar i Pubmed 

återfanns inte artiklar som svarade på litteraturöversiktens syfte på ett adekvat sätt och 

resulterade inte i någon resultatartikel. Valda artiklar använde sig av intervjuer, fokusgrupper 

och/eller frågeformulär som datainsamlingsmetod. Så även artiklar som använt sig av mixed 

method och har svarat väl på syftet av denna litteraturöversikt har valts då dessa kunnat ge ett 

resultat som tar upp flera faktorer (såsom biologiska, existentiella och psykosociala 

faktorer)som varit intressant. En artikels som författaren läst i urvalsprocessen hade i sin 

referenslista flera artiklar med orden sexual change/changes, så författaren gjorde en sökning 

på dessa ord, som resulterade i en resultatartikel. Sökorden not bowel, not STD och not stroke 

uppkom efter flera sökningar givit resultat i form av artiklar i just dessa ämnen, som var 
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ointressanta för studiens syfte. Författaren valde att enbart ta med artiklar på engelska då hon 

behärskar detta språk. Publikationsperioden 2005-2015 som tidigare angivits vid sökningen 

av artiklar resulterade i resultatartiklar från 2005-2014. Ett mer begränsat tidsspann för att få 

så aktuella artiklar som möjligt valdes först men detta resulterade i ett för litet artikelantal, så 

detta breddades för att säkerhetsställa mängden artiklar. 

En del artiklar valdes bort då dessa inte tog upp hur kvinnans hälsa påverkades, och då 

konsensusbegreppet hälsa är författarens valda teoretiska utgångspunkt, så passade dessa 

artiklar inte in i litteraturöversiktens syfte. Urval gjordes även baserat på hur syftet var 

formulerat och artiklar som hade nya infallsvinklar valdes i större utsträckning, detta för att 

förebygga ett missvisande, ensidigt resultat. Författaren fann vid tidiga sökningar artiklar från 

Kina och Iran som tog upp kvinnors sexualitet vid cancer. Dessa valdes inte då 

artikelförfattarna beskrev en syn på kvinnlig sexualitet som skiljde sig till för stor grad från 

västerländsk. I dessa artiklar framgick det redan i bakgrunden att det var olämpligt för 

kvinnor att prata om sex med någon utomstående, inte ens sjukvården. Författaren upplevde 

inte att resultaten var överförbara till svenska sjukvård. De artiklar som valdes var från olika 

länder; Australien, Sverige, USA och England. Det ser författaren som en fördel då dessa har 

olika kulturer, men som på många sätt påminner om det svenska, då dessa alla är 

västerländska. Att utesluta artiklar från kulturer längre från det svenska kan även ses som en 

nackdel, då Sverige är ett mångkulturellt land med invånare från dessa länder.  

De valda artiklar som tar upp partners, anger män som en heterosexuell kvinnas partner. 

Vid en del sökningar fann författaren artiklar om lesbiska/ bisexuella kvinnor i relation med 

kvinnor, dessa valdes inte då datainsamlingen var mycket begränsad och författaren upplevde 

inte dessa som lika informativa som en del andra artiklar med ett större antal deltagare var. 

Därför valdes med fördel artiklar med ett större deltagarantal. Detta gjorde att fyra artiklar har 

samma författare, då denna grupp forskare gjort flera stora studier med ett stort antal deltagare 

som gav mycket givande data till denna litteraturstudies resultatdel. Att exkludera 

lesbiska/bisexuella kvinnors upplevelser kan ha påverkat resultatet, och skulle vara en 

intressant infallsvinkel vid fortsatt forskning. En ytterligare nackdel kan vara att det är fyra 

stycken artiklar från Australien. Att det finns två stycken artiklar från Sverige ses som en 

fördel, då litteraturöversikten kommer att läsas och användas framförallt i just Sverige. 

Två artiklar som valts har haft både kvinnor och män som deltagare, i den ena som partners 

till en kvinna med bröstcancer och den andra som deltagare som själva haft bröstcancer 

Författaren ansåg att det gick att urskilja resultatet som rörde kvinnorna och partners i den 

första studien och då resultatet i övrigt gav så pass intressant data, togs den med andå. I 
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artikeln var andelen deltagande kvinnor i en sådan majoritet (98%) att författaren ansåg att 

andelen män påverkade resultatet tillräckligt lite för att användas. Denna artikel var mycket 

användbar då studien hade haft så pass många deltagare, som gjorde resultatet desto mer 

intressant. Då urval gjordes av en ensam författare lades stor vikt vid dennes förförståelse och 

att frångå denna. Författarens förförståelse skrevs ner och lades åt sidan för att författaren 

skulle komma ihåg den och därmed kunna undvika felaktig tolkning  av data vid urval och 

bearbetning. 

 

Resultatdiskussion  

I resultatet presenteras hur kvinnor upplever att deras sexualitet förändras vid bröstcancer och 

dess behandling. Förändringarna väckte frågor och påverkade hur de såg på sig själva som 

kvinnor. Kroppen upplevdes som förstörd och reagerade inte som förut. Kvinnorna kände inte 

igen sig vare sig fysiskt eller psykiskt, vilket ledde till svårigheter att leva normalt och att 

kunna njuta av den sexuella närheten som tidigare. Den biologiska ohälsan som kvinnorna 

beskrev påverkar tydligt deras existentiella hälsa. För att få en bättre förståelse av kvinnors 

upplevelse av sin sexualitet i samband med bröstcancer kan fenomenet ses ur 

vårdvetenskapens perspektiv. Ur detta perspektiv ses hälsa som ett fenomen bestående av 

både biologiska och existentiella faktorer, vilka i sin tur påverkar varandra och därmed inte 

kan ses som helt separata (Dahlberg & Segersten, 2010). Alla dessa faktorer påverkas av 

bröstcancer och dess behandling.  

Vad hälsa innebär för en patient har i resultatet framkommit som ovärderlig information 

för en sjuksköterska. Bättre förståelse av vad patienten behöver för att uppleva hälsa kan ge 

vård som främjar denna i större utsträckning. Hälsa och vad denna innefattar var för många 

deltagare i denna litteraturstudie att kunna göra det man fann meningsfullt och viktigt. Detta 

innefattade sexuella känslor och aktiviteter. Att förlora förmåga till dessa var oväntat och 

förödande, och de upplevde ett försämrat hälsotillstånd.  

Ett kritiskt förhållningssätt är grundläggande för en etisk sjuksköterska (Sarvimäki & 

Stenbock-Hult, 2008). Använder man ett sådant förhållningsätt för att förstå resultatet så 

klargörs det hur viktigt det är att vi i sjukvården förstår betydelsen av en individs sexualitet 

vid bröstcancer. Ett kritiskt förhållningsätt innebär att sjuksköterskan försöker rätta till brister, 

ser möjlighet till och strävar efter förbättring. Sjuksköterskan ska vara beredd att motivera 

sina åsikter och argumentera för dem med personer som inte delar samma uppfattning. 

Resultatet i denna litteraturöversikt kan då ses utifrån sjuksköterskans/sjukvårdens etiska 
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perspektiv. Det framkommer i resultatet att sjukvården brister vid kommunikation om 

sexualitet med kvinnliga patienter med bröstcancer. Det kan ifrågasättas huruvida denna brist 

är etiskt försvarbar inom sjukvården. Enligt författaren kan och bör denna brist åtgärdas för 

att det ska anses att patienten mottagit etisk sjukvård anpassat till dennas behov. Med dessa 

förbättringar kan individer som drabbas av bröstcancer få det stöd de efterfrågar, och därmed 

uppleva bättre hälsa. 

I resultatet framkom det att deltagarnas sexualitet var en del av deras hälsa och person som 

de sällan reflekterat över innan diagnos och behandling. Det framgick dock att förändringar i 

sexualiteten som minskad sexuell lust och andra fysiska begränsningar påverkade hela deras 

liv och självuppfattning. Den kroppsliga förändring som mastektomi innebar var något som 

upplevdes hota deras kvinnlighet och deras upplevelse av att vara sexuellt attraktiva. Eftersom 

en kvinnas identitet innefattar både hennes kroppsuppfattning och sexualitet (Schjølberg, 

2003), blir dessa lidande vid den stora fysiska förändring som bröstcancer innebär. Den 

förändrade sexualiteten påverkade även kvinnans partner och gav upphov till frustration, 

besvikelse och skuldkänslor hos kvinnorna. Minskad sexlust, ärr efter operationer och 

minskad sexuell aktivitet skapade oro för hur partnerns syn på kvinnan skulle påverkas. Detta 

kan bero på att kvinnorna upplevde att de inte hade samma möjlighet som tidigare att motta 

eller förmedla känslor som samhörighet och trygghet genom sexuella aktiviteter med sin 

partner (Borg, 2003). Oro för hur förhållandet skulle klara sig och hur partnern påverkades 

var ett framträdande ämne i resultatet.  En stödjande partner var en betydande faktor för 

kvinnornas självuppfattning och hur de hanterade de fysiska förändringarna som 

bröstcancerbehandling innebar för dem.  

 I en studie om relationsproblem för kvinnor med bröstcancer fann de att kvinnor utan 

stödjande partner var mer ledsna och arga under sin bröstcancerbehandling än de med en 

partner som var hjälpsam och delaktig i kvinnans behandling (Holmberg, Scott, Alexy & Fife, 

2001). I de fall partnern var kritisk eller icke stöttande till kvinnans kroppsliga förändringar 

såsom ärr och minskad sexuell lust, var ett avslut av relationen oundvikligt och kvinnorna 

beskrev en rädsla inför nya relationer på grund av oro för upprepning av denna typ av 

avvisning. Kvinnor med en stödjande partner beskrev inte denna avvisning utan upplevde 

ingen förändring i sin partners sexuella respons, dock beskrevs ändå en saknad av sin tidigare 

sexualitet och typiskt kvinnliga attribut som långt hår och urringningar.  

Det framgick i resultatet att kvinnor i regel genomgick rekonstruktion av bröst för att 

känna sig symmetriska och hela efter mastektomi. Detta bidrog till en känsla av att återfinna 

sitt forna jag och inte behöva känna sig sjuk längre. Denna upplevelse återspeglar sig delvis i 
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en studie om rekonstruktion efter mastektomi hos bi/homosexuella kvinnor, som angav 

samma typ av motiveringar till att vilja genomgå rekonstruktion (Rubin & Tandenbaum, 

2011). Kvinnorna i denna studie lade mindre fokus på huruvida de var sexuellt attraktiva efter 

mastektomi och rekonstruktion, men beskrev att vid ett nytt förhållande skulle faktumet att de 

haft bröstcancer vara svårt att ta upp. 

I denna litteraturöversikts resultat framkom även kroppsliga förändringar som minskade 

deltagarnas sexuella lust och aktivitet, som påverkade kvinnornas upplevda hälsa. Det väcktes 

även ytterligare existentiella frågor om huruvida de var hela kvinnor med samma värde som 

tidigare, som i regel uppkom efter genomförd mastektomi eller annan bröstcancerbehandling. 

Dessa faktorer bidrog till att kvinnorna beskrev sig och sin tillvaro i en negativ bemärkelse, 

vilket visar på en upplevd dålig hälsa. 

I tidigare beskrivna studie om beslut om rekonstruktion efter mastektomi hos 

bi/homosexuella kvinnor fann de att deltagarna upplevde fler dimensioner av press utifrån, 

jämfört med heterosexuella kvinnor (Rubin & Tandenbaum, 2011). Dessa dimensioner 

beskrevs inför deras beslut att genomgå mastektomi eller inte. Kvinnorna i studien upplevde 

att det var svårare att veta hur en kvinna borde vara, då de identifierade sig både som kvinnor 

och bi/homosexuella, och de beskrev att det fanns skilda sociala definitioner för dessa som 

kunde var svåra att kombinera. Kvinnorna angav att det fanns ett visst socialt grupptryck 

gällande att bi/homosexuella kvinnor inte bör vara lika utseendefixerade och sexualiserade. 

Detta påverkade deras beslut att genomgå rekonstruktion eller inte. 

I resultatet uppkom det att övriga faktorer som påverkade hur kvinnor hanterade kroppsliga 

och psykiska förändringar som påverkade deras sexualitet på olika sätt var huruvida de hade 

fått tillräcklig information och stöd från sjukvården, innan behandling. Deltagare angav att 

motta information om vilka biverkningar som kunde tillkomma under bröstcancerbehandling 

hjälpte dem att mentalt förbereda sig och hinna fråga om hanteringsmetoder. Detta minskade 

sexuell ångest som annars var vanligt bland kvinnor som upplevde att de fått bristande/ ingen 

information om till exempel menopaus och infertilitet. Detta styrks av en beskrivning av 

patienters behov vid sexuella svårigheter (Hulter, 2011). Hulter (2011) menar att stöd och 

information från en sjuksköterska kan öka välbefinnandet en patient upplever genom att 

minska lidandet. 

 Kvinnor beskrev i resultatet hur viktigt det var att känna att de hade någon att vända sig 

till med frågor om sexuella frågor under och efter sin behandling. Att få information rörande 

sin sexualitet är en rättighet som är fundamental för att en patient skall uppleva sexuell hälsa 

(Hulter, 2004). Som sjuksköterskor behöver vi respektera denna rättighet genom att delge 
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information om sexualitet. Det har framkommit i resultatet att sjukvården brister i sin 

delgivning av information och stöd gällande sexuella frågor, då deltagare utryckt ett behov av 

mer information. Denna information skulle kunna användas av sjukvården genom att 

sjuksköterskor som har regelbunden kontakt med kvinnliga patienter med bröstcancer skulle 

kunna erbjudas kurser om sexualitet vid bröstcancer på sin arbetsplats. Dessa skulle kunna 

innehålla information om sexuella biverkningar och hanteringsmetoder, och hur de kan hjälpa 

patienten tala om dessa.   

 Patientens perspektiv på hur viktigt det är att som sjukvårdspersonal ta hänsyn till 

patientens sexualitet vid cancer, tas upp i en studie genomförd med 46 kvinnor och 6 män i 

USA (Southard & Keller, 2009). Deltagarna angav att det var viktigt för dem att kunna 

diskutera sexualitet med en sjuksköterska och känslomässiga förändringar under sin 

behandling. Mindre än en fjärdedel (¼) angav att sjukvårdspersonal hade tagit upp frågor om 

sexualitet under eller efter behandlingens slut. Deltagare ansåg att en sjuksköterska även 

borde kunna ge guidning i frågor som fertilitet, sexlust, kroppsuppfattning och fysisk såväl 

som psykisk hälsa. Sjuksköterskan var den person som deltagarna helst ville samtala med om 

sexuella frågor och detta lägger ett ansvar på våra axlar att bättre förbereda oss inför denna 

uppgift, och förstå patientens unika behov. Kvinnor som hade fått det stöd de upplevde att de 

behövde, både från närstående och sjukvården beskrev en högre grad av upplevd hälsa. Att 

anpassa sjukvårdsrutiner vid samtal om sexualitet med kvinnliga patienter med bröstcancer 

skulle kunna innebära en utökning av stödsamtal som erbjuds kvinnor och deras partner. 

 

Kliniska implikationer  

Författaren anser att resultatet i denna litteraturstudie skulle kunna användas som 

kunskapsgrund för sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal som möter kvinnliga patienter 

som ska eller har genomgåt bröstcancerbehnadling. Resultatet bör dock endast användas som 

utgångspunkt för ytterligare kunskapssökning då upplevelsen av sin sexualitet är högst 

personlig och en specifik individs upplevelse inte nödvändigtvis finns representerad i denna 

litteraturöversikt. Resultatet kan ligga till grund för frågeställningar sjukvårdspersonal kan 

tänkas ställa sig innan mötet med en kvinna med bröstcancer och hennes eventuella partner. 

Vilka rutiner används idag på sjukvårdsinrättningar där dessa patienter befinner sig?  Behöver 

dessa anpassas eller fungerar kommunikation om sexualitet i samband med bröstcancer väl? 

Då denna litteraturöversikt har valt att beskriva kvinnans upplevelse av sin sexualitet i 

samband med bröstcancer och dess behandling, så kan resultatet inte användas på grupper av 
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individer som faller utanför denna beskrivning. Författaren anser därför att resultatet från 

denna litteraturstudie inte kan överföras till andra patientgrupper. Litteraturöversiktens 

resultat om hur sexualiteten förändras i samband med bröstcancerbehandling skulle kunna 

användas som material till skriftlig information. Denna skriftliga information/ broshyr skulle 

kunna delas ut till kvinnor som skall genomgå bröstcancerbehandling. Detta för att dessa 

kvinnor skulle kunna förbereda sig bättre inför livet under och efter behandlingen.                                                                         

 

Förslag till fortsatt forskning  

Det finns ett behov av fortsatt forskning om hur kvinnor upplever sin sexualitet i samband 

med bröstcancer, antalet studier som tar upp upplevelsen av sexualitet efter bröstcancer på 

lång sikt är få. Denna typ av studier (prospektiv longitudinella) skulle möjliggöra jämförelser 

av upplevelser över tid (Billhult & Gunnarsson, 2012). Detta skulle kunna ge mycket 

användbar information, då fysiska och psykiska sexuella biverkningar efter bröstcancer ofta 

kvarstår flera år efter slutförd behandling. 

Det framkom att sjuksköterskor efterfrågar mer utbildning om att ta upp sexuella frågor 

med kvinnor med bröstcancer, därför skulle ytterligare studier i hur sjukvården upplever sin 

hantering av ämnet sexualitet vid bröstcancer med patienter kunna ge viktig data för att 

komma åt detta problem i grunden.   

Det framkom ofta att även partnern till kvinnan med bröstcancer hade ett stort behov av 

information om kommande förändringar och hanteringsmetoder. Kvinnorna efterfrågade 

information om hur de skulle kommunicera med sin partner om förändringar av sin sexualitet. 

Därför ser författaren ett behov av ytterligare studier i hur partners till kvinnor med 

bröstcancer upplever deras samliv och vilka behov av information partnern har. 

Bi- och homosexuella kvinnors upplevelse av sexualitet vid bröstcancer var vid 

författarens sökningar, få med mycket små deltagarantal. Då studier som författaren funnit, i 

huvudsak anger kvinnans partner som man och kvinnan då antas vara heterosexuell, så syns 

behovet av ytterligare studier. 

 

Slutsats  

Bröstcancer är i Sverige den vanligaste formen av cancer som drabbar kvinnor. Detta innebär 

att det är sannolikt att som sjuksköterska möta en kvinna i en vårdkontext som drabbats av 

bröstcancer. Det innebär en stor kroppslig och psykologisk förändring att genomgå 

bröstcancer och dess behandling. Denna förändring var i regel negativ och påverkade även 
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kvinnans sexualitet på samma sätt. Även självbilden och hur hon värderar sig som kvinna 

blev negativt påverkad. Detta var relaterat till kroppsliga förändringar som krävde anpassning 

och omprioritering av vad som var viktigt inom den sexuella aspekten av parrelationen. När 

denna anpassning fungerade väl tack vare kommunikation och förståelse från en partner, blev 

närheten i förhållandet viktigare än sexuella aktiviteter. Partnerns inställning till förändringar 

av kvinnans sexualitet och fysiska utseende var avgörande för hur väl bevarad kvinnans 

upplevda kvinnlighet och sexualitet var. Detta var ofta direkt relaterat till kvinnans upplevda 

hälsa under och efter behandling. Kvinnor beskrev att adekvat information och stöd från 

sjukvården innan och under behandling var viktiga för deras upplevda hälsa, då detta gjorde 

det lättare att hantera. Detta minskade ångest hos kvinnorna. Kvinnorna angav att de upplevde 

informationen och stödet de fått som otillräckligt. Därmed behöver sjukvården insikt i 

patientens upplevelser för att kunna möta detta behov av information och stöd. Författaren 

hoppas att denna litteraturstudie kan alstra kunskap om kvinnans upplevelse av sin sexualitet i 

samband med bröstcancer, med avsikt att öka patientens upplevda hälsa. 
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Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

CINAHL Full text 

2015-10-02 

Breast cancer And 

sexuality And 

Nursing 

9 Publicationsår 2005-2015, 

Fulltext, Peer reviewed, 

English language, Female, 

Human 

9 1 1 

CINAHL Full text 

2015 10 02 

Breast cancer And 

sexuality 

92 Publicationsår 2005-2015, 

Fulltext, Peer reviewed, 

English language, Female, 

Human 

19 2 1 

CINAHL Full text 

2015-10-02 

 

 

Breast cancer And 

sexuality And 

patient experience 

4 Publicationsår 2005-2015, 

Fulltext, Peer reviewed, 

English language, Female, 

Human 

4 2 1  

CINAHL Full text 

2015-10-02 

 

Breast cancer And 

change* sexuality 

25 Publicationsår 2005-2015, 

Fulltext, Peer reviewed, 

English language, Female, 

Human 

5 2 2 
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MEDLINE with Full text 

2015-10-02 

Breast cancer And 

Sexuality And 

patient experience 

9 Publicationsår 2005-2015, 

Fulltext, English language, 

Female, Human 

4 2 1  

CINAHL Full text 

2015-09-14 

Patient And 

information And 

sexuality and 

Cancer not Bowel 

not STD not Stroke 

57 Publicationsår 2005-2015, 

Fulltext, Peer Reviewed, 

English language, Human 

15 5 2  
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Anderson, D. J., 

Yates, P., 

Mccarthy, A., 

Lang. C. P., 

Hargraves. M., 

Mccarthy, N., & 

Porter-Steele, J. 

Younger and 

older women’s 

concerns 

about 

menopause 

after breast 

cancer 

2011, Australian, 

European Journal of 

Cancer Care.  

Undersöka kvinnors 

uppfattningar av menopausa 

symptom, hanteringen av 

dessa efter behandling för 

bröstcancer, och att jämföra 

yngre och äldre kvinnors 

upplevelser. 

Metod: Kvalitativ. 

Urval: Kriterier var att ha 

nuvarande menopausa symtom 

(minst 1) av måttlig till svår 

intensitets nivå enligt Greene 

Climactic Scale, genomgått den 

akuta behandlingen av 

bröstcancer  

(kirurgi, radiologi, kemoterapi) 

inom 2 år innan de gått med i 

studien, läsa och tala 

konversations engelska. Totalt 

16 kvinnor deltog. 

Datainsamling: 3 Fokusgrupper 

genomfördes, 2 stycken med 

kvinnor över 40 års ålder och 1 

grupp med kvinnor 40år och 

under. Fokusgruppernas samtal 

spelades in transkriberades.  

Analys: Tematisk analys. 

5 Huvudteman fanns.  

1.Menopasala symtom: Typer av symtom och 

upplevelser av dessa, som gav 5 subteman. 

Vallningar och nattsvettningar och sömnlöshet. 

Torrhet i vaginan och brist på sex. Depression 

och minnessvårigheter. Viktökning och 

slutningen positiva effekter Kvinnorna beskrev 

en förlust av sexlust, och att kroppen inte 

reagerade som man var förväntade sig. 

Självförtroende och vilja att delta i sexuella 

aktiviteter påverkades negativt.  

2. Brist på kunskap och information om 

menopaus efter bröstcancer. 

3. Känna sig gammal. 

4. Effekt på arbetslivet och karriär. 

5. Sjukvårdspersonals stöd och hantering. 

 

 

 

 

Fallbjörk, U., 

Salander, P., & 

Rasmussen, B. H. 

From “no big 

deal” to 

“losing 

oneself”. 

Different 

meanings of 

mastectomy. 

2012, Sverige, Cancer 

Nursing. 

Hur dessa kvinnor upplever 

att Mastektomi påverkat deras 

liv, samt deras reflektioner om 

bröstrekonstruktion. 

Metod: Kvalitativ. 

Urval: Kvinnor som deltagit i 

en tidigare studie om 

Mastektomi och rekonstruktion, 

bjöds in att delta i denna 

fortsättnings studie. Dessa 

kvinnor hade alla genomgått en 

Mastektomi år 2003 till följd av 

bröstcancer. Totalt 15 kvinnor 

valdes strategiskt baserat på 

ålder, arbete, civil status, 

huruvida de genomgått en 

rekonstruktion av bröstet. Detta 

3 kategorier av upplevelser fanns. 1. Ingen stor 

grej: De upplevde inte att sexualiten i deras 

förhållanden hade påverkats av mastektomin 

och tyckte att proteser var ett bra alternativ. De 

upplevde att deras femininitet inte var lika 

viktig som deras hälsa. 2. Förlust av den man 

varit: Där hade Mastektomin medfört en stor 

känsla av förlust av den kvinnan man tidigare 

varit, där kvinnorna kände ångest, upplevde sig 

kroppsligt förstörda, oattraktiva, ofeminina och 

asexuella. Rekonstruktion ansågs som 

oundviklig och absolut nödvändig för att kunna 

återfinna sin förlorade självuppfattning och 



 
 

29 (32) 
 

 

för att säkerhetsställa en 

varierad grupp. 

 

Datainsamling: I den tidigare 

studien hade deltagarna fyllt i 

ett frågeformulär ” Livet efter 

Mastektomi”. I den nuvarande 

studien baserades en tematisk 

intervju guide på svaren som 

uppkommit i den tidigare 

studien. Öppna frågor och 

följdfrågor om sexualitet och 

kroppsuppfattning i samband 

med Mastektomi ställdes. 

Intervjuerna spelades in och 

skrevs ut. 

 

Analys: Tematisk analys.  

vilja delta i sexuellt intima situationer igen. 3. 

Mittemellan de 2 tidigare: Denna grupp kände 

sig förstörda och inte hela som kvinnor efter 

Mastektomin, men ansåg ändå att de 

fortfarande var kvinnor med ett människovärde 

utan bröst. Deras kvinnlighet var ifrågasatt 

innan rekonstruktion. Rekonstruktion sågs som 

en bonus och var inte i fokus. Rekonstruktion 

upplevdes reparera den skadade femininiteten. 

Halley, M. C., 

May, G., Rendle, 

K. A. S., Frosch, 

D. L., & Kurian, 

A.W. 

Beyond 

barriers: 

fundemental 

´disconnects´ 

underlying the 

treatment of 

breast cancer 

patients´sexual 

health. 

2014, USA, Culture, 

Health & Sexuality. 

Undersöka interpersonella och 

strukturella faktorer som 

formar patientens upplevelse 

av de olika faserna vid 

behandling av bröstcancer, i 

relation till sexuell hälsa och 

kommunikation om detta med 

vårdgivare. 

Metod: Kvalitativ 

 

Urval: Kriterier var; kvinna 

18+, med personlig erfarenhet 

av bröstcancer, kunna tala 

engelska. Totalt 21 kvinnor 

deltog. 

 

Datainsamling: Totalt 5 

fokusgrupper. Fokusgruppernas 

möten spelades in. En semi 

strukturerad intervjuguide 

användes och deltagarna fick 

även fylla i ett frågeformulär.  

 

Analys: Grounded theory. 

De fann 3 huvudteman. 1. Att ta upp de olika 

dimensionerna av patientens sexuella hälsa och 

oro angående dessa; Hur sexualitet togs upp av 

vårdgivare var inte konsekvent med de 

biverkningar som kvinnorna upplevde. Dessa 

bieffekter grundade sig i den psykologiska 

påverkan som uppstod vid den förändrade 

bysten och/eller hur detta påverkade 

kvinnornas förhållanden. 2. Att behandla 

sexuella orosmoment som biverkningar till 

bröstcancer: Deltagarna beskrev svårigheter att 

få hjälp av vårdgivare vid sexuella biverkningar 

och frågor, de hänvisades ofta vidare utan att få 

svar. Deltagarna kände sig övergivna och visste 

inte vem de skulle kontakta vid sexuella 

biverkningar som till exempel vaginal torrhet. 

3. Hur patienter efter avslutad bröstcancer 

behandling blir bortkopplande från vården: 

Deltagarna beskrev en känsla av att bli 

övergivna efter avslutad behandling, vid en 

tidpunkt då symtom som påverkar sexualiteten 
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ofta framträdde eller förvärrades vid just denna 

tid efter behandlingens slut 

Klaeson, K., 

 Sandell, K., & 

Bertrö, C. M. 

To feel like an 

outsider: focus 

group 

discussions 

regarding the 

influence on 

sexuality 

caused by 

breast cancer 

treatment. 

2011, Sverige, European 

Journal of Cancer Care. 

Att belysa hur medelålders 

kvinnor som behandlas för 

bröstcancer upplever sin 

sexuella identitet och hur 

samhällets normer påverkar 

denna upplevelse. 

Metod: Kvalitativ. 

 

Urval; Kriterium var att 

fortfarande menstruera, vara 

under 50 år, och haft diagnosen 

bröstcancer minst 6 månader.12 

kvinnor deltog. 

 

Datainsamling: 3 Fokusgrupper 

med olika teman spelades in. 

 

Analys: Kvalitativ kontens 

analys.  

Huvudtemat Att känna sig utanför beskrev 

kvinnornas övergripande upplevelse av tiden 

efter behandling för bröstcancer. Därefter 

identifierades 4 subteman; 1. Att känna sig 

annorlunda- Känslan av att inte känna igen sig, 

svårigheter att anpassa sig till sitt nya utseende, 

känna sig okvinnlig. 2. Den oregerliga 

kroppen- upplevelsen av en olydig kropp som 

gjort dem besvikna. Obekväma i sitt nya 

utseende med ärr och hårlöshet. Mindre 

feminina på grund av vallningar. 3. Erotik är 

inte som förr: Sexuell attraktion kom inte 

längre av sig själv utan krävde mycket tid och 

mental förberedelse, och kunde även då utebli. 

Detta gav en negativ effekt på hur den egna 

kvinnligheten upplevdes. Bristande sexlust och 

en stor saknad till kvinnan de tidigare varit 

beskrevs. 4. Omvärdering: Upplevelsen av att 

deras liv kastats om totalt när deras femininitet 

hade transformerats. Att få bekräftelse som 

kvinna var grundläggande för kvinnornas 

välbefinnande och femininitet. Relationer som 

blev närmre och djupare. 

Marshall, C., & 

Kiemle, G. 

Breast 

reconstruction 

following 

cancer: Its 

impact on 

patients and 

partners 

sexual 

functioning. 

2005, England, Sexual 

and Relationship 

Therapy. 

Identifiera faktorer som 

påverkar det sexuella 

förhållandet, och att utforska 

hanteringsmetoder som 

patienter och partners 

använder sig av, och att 

belysa omvårdnadsbehov. 

Metod: Kvalitativ. 

 

Urval: Patienter och partners 

kontaktades genom en bröst 

avdelning. Kriterier var ålder 

18+, bröstcancerdiagnos, och 

genomgått rekonstruktiv 

bröstkirurgi på grund av 

bröstcancer under de 3 

föregående åren. 12 kvinnor 

och deras 10 partners (Män) 

deltog. 

 

4 huvudteman fanns.  

1. Ångest och oro: Känslor vid diagnos. 

viktigast 2. Påverkande faktorer: 

Kommunikation med partner var viktig. Stöd 

och realistisk information från sjukvården 

viktig. 3. Självuppfattning: Rekonstruktionen 

upplevdes av många vara nödvändig för att 

kunna känna sig normal och därmed hjälpa till 

att kunna behålla sin självuppfattning. Detta 

påverkade kvinnors självbild, femininitet och 

självförtroende negativt. 4. Sexuella 

förändringar: Nyckelkategori, sexuell ångest, 

sexuella förändringar, förlust av min sexuella 
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Datainsamling: Intervjuer som 

var semistrukturerade. Dessa 

spelades in och transkriberades. 

Patient och partners 

intervjuades separat för att 

säkerhetsställa ärlighet. 

 

Analys: Grounded theory.  

personlighet (loss of sexual self). Minskad lust 

sedan diagnos, påverkade hur sexuellt 

attraktiva och feminina kvinnorna kände sig 

efter kirurgi.  

Perz, J., Ussher, J., 

& Gillbert, E. 

Loss, 

uncertainty or 

acceptance; 

subjective 

experiences of 

changes to 

fertility after 

breast cancer. 

2014, Australian, 

European Journal of 

Cancer Care. 

Undersöka den subjektiva 

upplevelsen av infertilitet hos 

ett stort antal australienska 

kvinnor med bröstcancer. 

Design: Kvalitativ. 

 

Urval: Deltagare blev 

kontaktade via E-mail med en 

inbjudan att fylla i ett 

frågeformulär på nätet. Totalt 

381 kvinnor fyllde i svar till 

hela formuläret, bestående av 

frågor om sexuell hälsa och 

fertilitet efter bröstcancer. 

 

Datainsamling: Frågeformulär 

med öppna frågor på nätet 

fylldes i av deltagarna själva. 

 

Analys: En tematisk analys 

gjordes på de öppna svaren.  

5 Huvudteman identifierades. 

1. Ett dubbelt trauma. Negativa reaktioner på 

infertilitet och tidig menopaus. För vissa var 

hanteringen infertiliteten lika jobbig som 

hanteringen av bröstcancern i sig. 2.`Jag är 

mindre kvinnlig nu; Sexuella förändringar i 

anslutning till menopaus och infertilitet. 

Infertilitet och de förändringar som påverkade 

den sexuella hälsan beskrevs som den mest 

signifikanta långvariga effekten av bröstcancer. 

3.`Är jag fertil eller inte`. Osäkerhet och ångest 

angående fertilitetsstatus. Kvinnorna upplevde 

det mycket jobbigt att inte veta, speciellt de 

som ville ha barn. 4. `Det diskuterades aldrig. 

`Information och fertilitetsbevarande åtgärder. 

De flesta kvinnorna angav att de inte mottagit 

någon information om fertilitetsbevarande 

åtgärder innan behandling börjat. 5. `Jag hade 

redan gått vidare`. Acceptans vid infertilitet. 

För en liten andel av deltagarna var menopaus 

något de accepterade och välkomnade 

Ussher, J., Perz, J., 

& Gillbert, E. 

Changes to 

sexual well- 

being and 

intimacy after 

breast cancer 

2012, Australian, Cancer 

Nursing 

Undersöka förändringar av 

sexualiteten och intima 

förhållanden hos individer 

som upplevt bröstcancer. 

Metod: Mixed metod. 

 

Urval: Rekrytering skede 

genom E-post inbjudan till 

individer som var medlemmar i 

Australiens främsta nationella 

organisation för individer 

drabbade av bröstcancer.1965 

individer deltog varav 98 % var 

kvinnor. 

Majoritet av deltagarna angav att bröstcancer 

eller dess behandling hade påverkat deras 

sexuella välbefinnande. Följande områden  

angavs som de vanligaste att uppleva en 

minskning i: Frekvens av sex, energi för sex, 

sexuell upphetsning, att känna sig åtråvärd, 

intresse för sex, sexuell njutning, sexuell 

tillfredställelse och intimitet. 
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Datainsamling: Deltagarna 

fyllde i ett online frågeformulär 

bestående av kvalitativa och 

kvantitativa frågor om sexuell 

hälsa och hjälpsökande vid 

bröstcancer.  

Analys: Deskriptiv statistik med 

mått av centrala tendenser 

räknades ut fram ordinal data av 

kvantitativa svar. Tematisk 

analys till de öppna frågorna.  

På frågan om vilka aspekter av bröstcancer 

eller dess behandling som upplevdes påverka 

det sexuella välbefinnandet var följande 

områden vanligast; trötthet, vaginal torrhet, 

vallningar och att känna sig oattraktiv. 

 

 

På frågan hur stor effekt bröstcancer haft på 

deras sexuella förhållande, svarade 24 % 

”drastiskt”, 26 % ”avsevärt”, 32 % ”något” och 

15 % ”inte alls”. 

Ussher. J. M., Perz. 

J., & Gillbert. E. 

Information 

needs 

associated 

with changes 

to sexual well-

being after 

breast cancer. 

2012, Australian, Journal 

of Advanced Nursing. 

 

 

 

Att rapportera från en studie 

om behov av information om 

sexualitet, upplevelsen av att 

delges sådan information och 

patientkommunikation om 

sexualitet med 

sjukvårdspersonal. 

 

 

Metod: Mixed metod 

 

Urval: Rekrytering skede 

genom E-post inbjudan till 

individer som var medlemmar i 

Australiens främsta nationella 

organisation för individer 

drabbade av bröstcancer. 

Kriterium var ålder 18+, och 

tidigare eller nuvarande 

erfarenhet av bröstcancer. 

Totalt 1965 individer deltog 

varav 98 % var kvinnor. 

 

Datainsamling: Nätbaserat 

frågeformulär med slutna och 

öppna frågor fylldes i av 

deltagarna själva. 

 

Analys: Deskriptiv statistik 

användes till det stängda 

svaren, och tematisk analys till 

de öppna svaren. 

En stor majoritet av deltagarna(77,8%) angav 

att deras sexuella hälsa och/eller sexuella 

förhållande hade påverkats av bröstcancer. 

Ämnen som deltagarna angav som mycket 

viktiga att få information om var följande 5: 

1. Fysiska förändringar: förändrad sexuell 

respons, vaginal torrhet, svårigheter att bli 

upphetsad, svårigheter att uppnå orgasm, 

smärta vid samlag, förlorad känsel, vallningar. 

2. Förhållande frågor: Förändringar i 

förhållandet, information till partner, 

kommunikation i ett parförhållande. 

3. Psykiska aspekter: Förlorad identitet, ångest 

vid sex, depression/ och eller ångest 

4. Kroppsbild: förändrat utseende/ förlorad 

identitet. 

5. Hur ska jag kommunicera med 

sjukvårdspersonal: Deltagarna upplevde att de 

inte visste vart de skull vända sig för att få stöd.  

 

 


