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Introduktion: Bröstcancer är den vanligast förekommande cancerformen bland kvinnor globalt. Cancerdiagno-

sen, kirurgiska ingrepp, kemoterapi, strålning och hormonella behandlingar kan orsaka livslånga förändringar i 

patientens sexuella hälsa. 

Syfte: Belysa kvinnors psykologiska upplevelser kring sin sexuella hälsa efter bröstcancerbehandling. 

Metod: En litteraturstudie var konstruerad av 11 artiklar från två databaser. Sex kvalitativa, tre kvantitativa och 

två mixad-metod artiklar. Artiklarna analyserades och granskades. Skillnader och likheter identifierades och ett 

resultat sammanställdes. 

Resultat: I studiens resultat framkom att majoriteten av kvinnor med bröstcancer upplevde försämrad sexuell 

hälsa, negativ kroppsbild, påverkad parrelation, känslomässig påverkan i samband med diagnos och behandling 

samt kunskapsbrist relaterat till sexuell rehabilitering som resulterade i fem kategorier. 

Slutsats: Studiens resultat synliggjorde flera psykologiska aspekter som kvinnor med bröstcancer kunde uppleva 

kring sin sexuella hälsa. Bröstcancerns diagnos och behandlingar bidrog till försämrad upplevd sexuell hälsa, 

mer sexuell stress och försämrat sexliv. Den ändrade kroppen var svår att acceptera eftersom det fanns en önskan 

att både känna sig och verka ”normal”. Många kvinnor fruktade en negativ reaktion av sin partner, vilket oftast 

uteblev. Bröstcancer kunde även lyfta positiva aspekter i parrelationer. Det fanns ett behov av kunskap om sexu-

ell rehabilitering samt hur operation och behandlingen kunde påverka kroppsbilden. 
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Introduktion 
Globalt är bröstcancer den vanligast förekommande cancerformen (World Health Organizat-

ion [WHO] 2009). Med drygt 7000 kvinnor i Sverige som får bröstcancerdiagnos varje år, 

utgör bröstcancer ungefär en tredjedel av samtliga cancerdiagnoser. En av tio kvinnor i Sve-

rige riskerar att få bröstcancer innan 75 års ålder (Socialstyrelsen 2018). Sedan 1990 har 

framsteg i screening och behandling av bröstcancer lett till en ökad global överlevnad, majori-

teten av kvinnor uppnår en fem års överlevnad efter diagnosen (American Cancer Society 

2018). Kvinnans bröst är inte bara nödvändiga för amning, de är även viktiga som erogena 

zoner och har ett symbolvärde som delvis konstituerar kvinnokroppen (Emilee et al. 2010). 

Cancerdiagnosen, kirurgiska ingrepp, kemoterapi, strålning och hormonella behandlingar kan 

orsaka livslånga förändringar i den sexuella hälsan hos kvinnor med bröstcancer (Emilee et al. 

2010; Southard & Keller 2009; Tierney 2008) som inte alltid blir uttalade (Emilee et al. 

2010). 

Bakgrund 

Bröstcancer 

Bröstcancer (cancer mammae) är cancer i mjölkgångarnas celler eller mjölkkörtlar och be-

handlas främst med operation (Cancerfonden 2018; Schlichting 2011). Bröstbevarande oper-

ation följt av strålbehandling är en lämplig terapi (Fisher et al. 2002) och det vanligaste in-

greppet i dag (Cancerfonden 2018). Mastektomi (ablatio mammae) innebär avlägsnande av 

hela bröstkörteln och utförs vid tumör större än fyra centimeter eller vid multipla tumörer. 

Mastektomi rekommenderas till kvinnor under 35 års ålder för att minska risken för bröstcan-

cerrecidiv. Efter mastektomi erbjuds kvinnor i Sverige rekonstruktion av bröstet (Schlichting 

2011). En viktig faktor för kvinnor med bröstcancer vid valet av mastektomi i stället för 

bröstbevarande operation är rädsla för recidiv, medan ett avgörande motiv för valet av bröst-

bevarande operation är oro för det kosmetiska resultatet (Nold et al. 2000). Bröstrekonstrukt-

ion kan utföras av implantat eller autogena vävnader. Valet av teknik beror på bröstens ur-

sprungliga storlek och form, tillgång till vävnad, patientens ålder, medicinska riskfaktorer 

samt adjuvant behandlingsval. Slutligen är det patienten som beslutar valet av bröstrekon-

struktion (Cordeiro 2008).  

För att upptäcka metastaser i axillära lymfkörtlar avlägsnas portvaktskörteln i armhålan för 

undersökning. Visar portvaktskörteln tecken på metastasering avlägsnas de lymfkörtlar som 

finns i armhålan; axillutrymning, vilket genomförs för att kunna bedöma sjukdomens stadium 

och kunna erbjuda den mest optimala behandlingen. Vid axillutrymning föreligger en ökad 

risk att utveckla lymfödem i armen som innebär ansamling av lymfvätska i vävnaden (Can-

cerfonden 2018; Schlichting 2011). Bröstcancerrelaterat lymfödem kan innebära svullnad i 

arm, hand och även i bröst och bröstkorg på den opererade sidan. Behandling av lymfödem i 

samband med bröstcancer kan omfatta kompressionsterapi, terapeutiska övningar och farma-

koterapi (Wanchai et al. 2016). Utvecklingen av lymfödem resulterar i fysiska funktionsned-

sättningar, inklusive nedsatt funktion, minskad styrka, trötthet och smärta i den drabbade ar-

men och har konsekvenser för kvinnans fysiska, psykiska och känslomässiga välbefinnande 

(Taghian et al. 2014). 

Strålbehandling, hormonbehandling och cytostatikabehandling ges för att minska risk för re-

cidiv (Archibald et al. 2006; Cancerfonden 2018). Dessa behandlingar hjälper mot bröstcan-

cerrecidiv, dock har potentiellt permanenta menopausala biverkningar. Efter diagnos av bröst-

cancer och efterföljande behandling kan prematur behandlingsinducerad klimakterium uppstå 

och dess associerade biverkningar kan utgöra ytterligare stresskänslor för kvinnor (Archibald 

et al. 2006). Menopausala symptom kan påverka dagliga aktiviteter, fysisk komfort och sexu-
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ell hälsa. Kvinnor med bröstcancer som får adjuvant terapi kan uppleva förändringar i men-

struationscykeln, vallningar, sömnlöshet, vaginal torrhet, dyspareuni, humörsvängningar, 

koncentrationssvårigheter, minskad libido och viktökning (Knobf 2001). 

Sexualitet  

Sexualitet är en central aspekt av att vara mänsklig genom livet och en integrerad del av varje 

person, nödvändigt för välbefinnande, livskvalitet och hälsa (WHO 2015). Sexualitet innefat-

tar mycket mer än samlag eller en fysisk handling som leder till en orgasm eller en erektion 

(Hughes 2000). Det omfattar sex, könsidentiteter och roller, sexuell läggning, erotik, nöje, 

intimitet samt reproduktion. Sexualitet upplevs och uttrycks i tankar, fantasier, önskningar, 

övertygelser, attityder, värderingar, beteenden, praxis, roller och relationer. Medan sexualitet 

kan inkludera alla dessa dimensioner, är inte alla av dem alltid upplevda eller uttryckta (WHO 

2015). Sexualitet är ett mångfasetterat, subjektivt begrepp som förändras över tiden allt ef-

tersom en person åldras och får erfarenhet. Det innebär inte bara tillståndet att vara fysiskt i 

stånd att utföra en sexuell handling. Sexualitet kan snarare innehålla kroppsbild, sexuell re-

spons samt sexuella roller och relationer och är ett personligt uttryck för en individs självbild 

samt i relation med andra (Pelusi 2006). Sexuell hälsa definieras som ett tillstånd av fysiskt, 

emotionellt, mentalt och socialt välmående och inte bara avsaknaden av sjukdom, dysfunktion 

eller svaghet. Sexuell hälsa kräver en positiv och respektfull inställning till sexualitet och sex-

uella relationer, samt möjligheten att ha angenäma och säkra sexuella upplevelser utan tvång, 

diskriminering och våld. För att uppnå och upprätthålla sexuell hälsa måste alla människors 

sexuella rättigheter respekteras, skyddas och uppfyllas (WHO 2015). 

Sexuell hälsa relaterad till omvårdnad 

Cancer och relaterade behandlingar lägger en stor belastning på patienten och partnerns fy-

siska, emotionella, intima och relationella resurser. Kommunikation och intimitet kan avbry-

tas när par står inför fysiska och psykologiska konsekvenser av diagnos och behandling (Gal-

braith & Crighton 2008). Förbättringar inom medicinsk vård och utveckling av nya behand-

lingsmetoder resulterar i att patienter i större utsträckning överlever akuta sjukdomstillstånd 

och lever längre med en kronisk sjukdom. Ökningen av denna patientgrupp leder till att vård-

givare måste ändra sitt fokus från överlevnad till bättre livskvalitet (Verschuren et al. 2010; 

Hughes 2000). Även om de flesta kroniska medicinska tillstånd har någon aspekt av sexuell 

dysfunktion, är särskilt cancer associerad med problem som ofta är underdiagnostiserade 

(Emilee et al. 2010). Sjuksköterskan förväntas arbeta med en helhetssyn som omfattar fysiska, 

psykologiska, sociala och andliga dimensioner av hälsan. Detta innebär att sjuksköterskan bör 

stötta patienterna så att de ska kunna hantera alla slags problem i det dagliga livet som uppstår 

under vården (Olsson et al. 2012). Bedömning av patienternas behov är en del av sjuksköters-

kans ansvar, vilket också innefattar bedömning av patienternas behov i samband med sexuali-

tet. Att inkludera sexualitet i vårdpraxis kräver kunskap om sexuell funktion (Hughes 2000; 

Wilmoth 2007), förståelse för patofysiologin och farmakoterapin som kan orsaka förändringar 

i sexualitet samt kunskap om bedömning och behandling av sexuella svårigheter. Dessutom 

krävs det en medvetenhet om sjuksköterskans egna värderingar och förtrogenhet i att prata om 

sexualitet (Wilmoth 2007). 

Omvårdnadsteori och sjuksköterskans roll 

Imogene Kings (2001) omvårdnadsteori “Theory of Goal Attainment” definierar omvårdnad 

som en handlingsprocess, i vilken sjuksköterska och patient delar information om deras upp-

fattning i omvårdnadssituationen. Omvårdnadens fokus är inriktad på patientomsorg och må-

let är patientvård och patientgrupper (King 2001). Kärnbegrepp för sjuksköterskans yrke är 

respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet (Svensk sjuksköterskeföre-

ning [SSF] 2014). Syftet med sjuksköterskans arbete är att hjälpa patienterna att behålla häl-
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san så att de kan fungera i sina enskilda roller. Teorins grundläggande koncept är att sjukskö-

terskan och patienten kommunicerar information, sätter mål tillsammans och sedan vidtar 

åtgärder för att uppnå dessa mål. De faktorer som påverkar uppnåendet av mål är roller, stress, 

utrymme och tid (King 2001). Patienten är en social individ som har tre grundläggande be-

hov: behov av hälsoinformation, behov av vård som syftar till att förebygga sjukdom och be-

hov av vård när patienten inte är i stånd till egenvård. Hälsa innefattar patientens livserfaren-

heter, vilket inkluderar anpassning till stressfaktorer i den interna och yttre miljön genom att 

använda resurser som finns tillgängliga. Kings (2001) teori fokuserar på det interpersonella 

systemet i vilket sjuksköterska och patient påverkar varandra. Om samverkan mellan sjukskö-

terska och patient fungerar och överenskommelse om behandling eller tillvägagångsätt upp-

nås, sker det en transaktion mellan sjuksköterska och patient. Resultaten definieras i form av 

mål som ska uppnås (King 2001). Patient och sjuksköterskan blir partners i omvårdnaden. 

Patienten bidrar med kunskap om hur det är att leva med ohälsa eller sjukdom och sjukskö-

terskan har professionellt kunskap om vård, behandling och rehabilitering (SSF 2016).  

Problemformulering  
Med drygt 7000 kvinnor i Sverige som får bröstcancerdiagnos varje år, utgör bröstcancer un-

gefär en tredjedel av samtliga cancerdiagnoser. Effekterna av bröstcancerbehandlingar kan 

associeras med allvarliga förändringar i kvinnors sexuella hälsa som inte alltid blir uttalade. 

Sjuksköterskan bör stötta patienterna vid hantering av alla slags problem i det dagliga livet 

som uppstår under vården och inkludera sexuell hälsa i vårdpraxis. Att belysa kvinnors psyko-

logiska upplevelser kring sin sexuella hälsa efter bröstcancerbehandling är därmed ett viktigt 

forskningsämne inom omvårdnaden. 

Syfte  
Utifrån vetenskapliga publikationer belysa kvinnors psykologiska upplevelser kring sin sexu-

ella hälsa efter bröstcancerbehandling. 
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Metod  
Studien utfördes som en litteraturstudie med induktiv ansats. Enligt Polit och Beck (2016) är 

ändamålet med en litteraturstudie att analysera och sammanställa redan befintlig forskning 

inom ett område och kartlägga vad som är tidigare känt inom forskningsområdet (Polit & 

Beck 2016). Studien har följt Polit och Becks (2016) niostegsprocess för en litteraturstudie, 

illustrerad i figur 1.  

 

  

Figur 1: fritt översatt nio steg utifrån Polit och Beck (2016). 

Litteratursökning 

I första steget formulerades litteraturstudiens syfte utifrån valt problemområde. I andra ste-

get identifierades sökorden sexuality, breast neoplasms och experience vilka var relevanta för 

litteraturstudiens syfte. Sökningen av vetenskapliga artiklar genomfördes i databaserna CI-

NAHL och PsycINFO. CINAHL är enligt Polit och Beck (2016) en användbar databas för 

sjuksköterskor eftersom artiklarna i databasen är inriktade på omvårdnad. Även PsycINFO är 

en potentiellt användbar databas för sjuksköterskor gällande psykologiska tillstånd. För litte-

raturstudiens reproducerbarhet nämns inklusions- och exklusionskriterier (Polit & Beck 

2016).  

Inklusions- och exklusionskriterier  

Inkluderade artiklar skulle vara peer reviewed, av hög kvalitet, artiklar från Europa, Nordame-

rika och Australien, publicerade mellan 2013-01-01 till 2018-09-06 samt skrivna på Engelska, 

Svenska eller Norska. Artiklarna skulle innefatta kvinnor över 18 år, belysa patientens per-

spektiv relaterat till sin psykologisk upplevda sexuella hälsa i samband med en bröstcancerdi-

agnos och behandlingsmetod. Manuellt exkluderades review artiklar. 

 

I tredje steget utifrån Polit och Becks (2016) niostegsprocess, genomfördes datainsamling i 

samtliga databaser genom avancerad sökning på enskilda samt kombinerade sökord. Vid 

avancerad sökning användes ”AND” i kombination med sökorden, vilket specificerade sök-

ningen av relevanta artiklar. Polit och Beck (2016) skriver att genom att använda ”AND” i 

kombination med sökorden avgränsas sökningen till artiklar som innehåller båda sökorden 

(Polit & Beck 2016). Vid sökning av artiklar i CINAHL användes Major Headings (MH) med 

sökorden Sexuality (S1) och Breast neoplasms (S2). Keyword i CINAHL var Experience 

(S3), se tabell 1. I databasen PsycINFO användes sökorden Sexuality (S1), Breast neoplasms 

1 • Formulera ett syfte 

2 • Arbeta fram sökstrategi, sökord samt val av databaser

3 • Insamling av material till studien via databassökning

4 • Granska artiklarna baserat på relevans och lämplighet till syftet

5 • Läsa utvalda artiklar i sin helhet

6 • Sammanställa relevant information från artiklarna

7 • Kritiskt granska och utvärdera de selekterade artiklarnas evidens

8 • Analysera information för att utforma kategorier och jämförelser

9 • Sammanställning av artiklarnas resultat
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(S2), Experience (S3) som keyword, se tabell 2. Inklusionskriterierna peer-reviewed och tids-

begränsning adderades i samtliga databaser inför sökning av artiklarna, medan övriga inklus-

ions- och exklusionskriterier hanterades manuellt. 

 

Tabell 1 

Databas: CI-

NAHL 

Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1  MH”Sexuality” 4194    

S2 ”Breast ne-

oplasms” 

11846    

S3 ”Experience” 45196    

S4 S1 AND S2 81 33  10 10 

S5 S1 AND S2 

AND S3  

19 13 (11)   

Totalt   35 10 10 

MH (Major heading) ( ) Interna dubbletter. Databassökning 2018-09-06 

 

Tabell 2 

Databas: 

PsycINFO 

Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 ”Sexuality” 24292    

S2 ”Breast ne-

oplasms” 

3399    

S3 ”Experience” 276667    

S4 S1 AND S2 92 22 (11)((9))  ((4))  

S5 S1 AND S2 

AND S3  

57 19 ((10))  1 ((4)) 1 

Totalt    11 1 1 

( ) Interna dubbletter. (( )) Externa dubbletter. Databassökning 2018-09-06 

 

Urval 1 

I fjärde steget utifrån Polit och Becks (2016) niostegsprocess genomfördes förstahands-

granskning av 249 artiklar i samtliga databaser. Artiklarnas titel och abstrakt granskades på 

relevans och lämplighet inför studiens syfte. Vid kombinerade sökningar i CINAHL selekte-

rades 35 artiklar efter att 11 dubbletter (..) eliminerades, se tabell 1. Vid kombinerade sök-

ningar i PsycINFO selekterades 11 artiklar efter att 11 dubbletter (..) eliminerades, se tabell 2. 

Mellan databaserna fanns 19 dubbletter ((..)) vid kombinerad sökning, externa dubbletter re-

dovisas i tabell 2. Sammanlagt selekterades 46 artiklar till urval 1, utvalda artiklar relaterade 

till kvinnor med bröstcancer samt inkluderade sexualitet. Exkluderade artiklar svarade inte på 

studiens syfte. 
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Urval 2 

I femte och sjätte steget utifrån Polit och Becks (2016) niostegprocess lästes alla artiklar 

noggrant i sin helhet med hänsyn till studiens syfte samt inklusions - och exklusionskriterier. 

Exkluderade artiklar ansågs inte ha tillräckligt hög relevans för studiens syfte. Vid urval 2 

ansågs 10 artiklar från CINAHL och 1 artikel från PsycINFO svara på studiens syfte, sam-

manlagt selekterades 11 artiklar. Exkluderade artiklar var antingen review artiklar, följde inte 

den vetenskapliga strukturen eller skrivna på annat språk än Engelska, Svenska eller Norska. 

Urval 3  

I Sjunde steget utifrån Polit och Becks (2016) niostegsprocess genomfördes en kvalitets-

granskning av sex kvalitativa artiklar, tre kvantitativa artiklar och två mixad-metod artiklar 

utifrån Polit och Becks (2016) granskningsprotokoll ”Guide to an Overall Critique of a 

Quantitative Research Report” och ” Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research 

Report”. Vid kvalitetsgranskningen av de valda artiklarna kontrollerades exempelvis artiklar-

nas problemformulering och om det fanns en tydlig koppling mellan forskningsproblemet och 

den använda metoden. I de valda artiklarna var datainsamlingen tillräckligt beskriven och 

framförde bevis att datainsamlingsmetoden hade skördat data som var tillförlitlig, giltig och 

svarade på studiens syfte, samt att bias hade minimerats. Databearbetning och dataanalys me-

toder var tillräckligt beskrivna och förenliga med forskningstraditioner samt med den typen av 

data som insamlades. Artiklarna var väl skrivna, organiserade och tillräckligt detaljerade för 

en kritisk analys. Vid de kvantitativa artiklarna granskades även om den rätta analysmetoden 

hade använts samt att resultatet var presenterad med användning av tabeller och figurer. Ar-

tiklarna i urval 3 presenterade data relevant för att besvara studiens syfte: belysa kvinnors 

psykiska upplevelser kring sin sexuella hälsa efter bröstcancerbehandling. Alla 11 artiklar 

från urval 2 selekterades till urval 3, se bilaga 1.  

 

Databearbetning och analys 

Databearbetning och analys genomfördes i steg åtta utifrån Polit och Becks (2016) niostegs-

process. De 11 selekterade artiklarna märktes med färgkod och numrerades från 1 till 11. Ar-

tiklarnas resultat lästes objektivt och noggrant enskilt samt tillsammans av författarna. En 

dialog fördes om likheter och skillnader mellan artiklarnas resultat. Viktiga meningar och 

citat som svarade på studiens syfte markerades. Markerade delar inklusive artiklarnas märkta 

nummer och färgkod överfördes till ett gemensamt dokument. I steg nio utifrån Polit och 

Becks (2016) niostegsprocess organiserades och sammanställdes artiklarnas resultat. Från 

valda artiklarnas resultat selekterades data om kvinnors psykologiska upplevelser kring sin 

sexuella hälsa efter bröstcancerbehandling. I data ingick kvinnor som hade genomgått 

mastektomi med eller utan bröstrekonstruktion, axillutrymning som resulterat i lymfödem, 

unga kvinnor med bröstcancerdiagnos samt kvinnor som upplevde problem med behandlings-

inducerad klimakterium efter fullbordad behandling. Kvinnor i en bred ålderskategori ingick i 

datainsamlingen. I organiseringen och sammanställningen av resultatet framkom fem katego-

rier som belyste olika sidor av kvinnors psykologiska upplevelser kring sin sexuella hälsa 

efter bröstcancerbehandling: förändrad sexuell hälsa, förändrad kroppsbild, relaterat till en 

partner, känslomässiga förändringar och behov av kunskap. 

Forskningsetiska överväganden  

Det egna etiska ansvaret utgör grunden för forskningsetik och plagiering kan tolkas som stu-

len text (Olsson & Sörensen 2011). Författarna har varit noga med källhänvisning. Artiklarna 

som ingick i litteraturstudien var peer reviewed vilket säkerställer att artiklarna var granskade 

utifrån forskningsetiska principer. Författarna har använt Polit och Becks (2016) gransk-

ningsmallar vid kvalitetsgranskning av artiklarna, vilket bidrog till säkerställande av forsk-
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ningsetiska principer. Samtliga artiklar granskades objektivt, enskilt och tillsammans av för-

fattarna för att undvika bias samt egna tolkningar och värderingar. Enligt Polit och Beck 

(2016) ska granskning av data utföras objektivt och framföras korrekt utan att förvränga slut-

resultatet (Polit och Beck 2016). Citat redovisades på originalspråk för att undvika egen tolk-

ning. Vid bearbetning av text användes engelsk-svenskt lexikon för att undvika feltolkning. 
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Resultat 
Litteraturstudien bestod av sex kvalitativa, tre kvantitativa och två mixad-metod artiklar, se 

bilaga 1. Efter noggrann granskning av artiklarna framkom fem kategorier som berörde studi-

ens syfte. Inom kvinnors psykologiska upplevelser kring deras sexuella hälsa efter bröstcan-

cerbehandling framkom försämrad sexuell hälsa, negativ kroppsbild, påverkad parrelation, 

känslomässig påverkan i samband med diagnos och behandling och kunskapsbrist relaterat 

till sexuell rehabilitering, illustrerad i figur 2.  

 

 

 

Figur 2: Studiens resultat i fem kategorier kring sexuell hälsa efter bröstcancerbehandling. 

Försämrad sexuell hälsa  

Kvinnor med bröstcancer upplevde mer sexuell stress och var mindre nöjda med sitt sexliv 

(Kedde et al. 2013). Effekterna av adjuvanta behandlingar, såsom hormonbehandling, bidrog 

till försämrad upplevd sexuell hälsa (McClelland 2016; Perz et al. 2014; Radina et al. 2015). 

Efter påbörjad kemoterapi avstod ett stort antal kvinnor från samlag, vilket främst orsakades 

av nedsatt libido och trötthet samt smärta relaterat till operation, vaginal torrhet och problem 

med upphetsning som gjorde det svårt att njuta av samlag (Boquiren et al. 2016; Cairo Notari 

et al. 2018; Farthmann et al. 2016; Loaring et al. 2015; Perz et al. 2014; Parton et al. 2017; 

Shaw et al. 2016; Winch et al. 2015). Under pågående behandling hade kvinnorna oftast inga 

sexuella fantasier, onanerade mindre eller inte alls (Kedde et al. 2013). Flera kvinnor avstod 

från samlag på grund av att behandlingen dominerade vardagen och betonade betydelsen av 

närhet och tillgivenhet (Farthmann et al. 2016). En kvinna beskrev hur hon kunde uttrycka sig 

sexuellt genom latindans, vilket gjorde det möjligt för henne att uppleva fysisk närhet utan att 

känna sexuell skyldighet (Shaw et al. 2016). Kvinnor med bröstcancerrelaterat lymfödem 

rapporterade en minskning av sexuell lust eller libido på grund av sitt utseende samt att kom-

pressionskläder uppfattades som ett hinder eller irritation under sexuell aktivitet (Radina et al. 

2015). Svårighetsgraden och placeringen av lymfödemet identifierades som potentiell orsak 

till sexuella problem. Den mest signifikanta svårigheten beskrevs av en kvinna vars lymfödem 

i hennes dominerande hand hindrade henne från att onanera eller manuellt stimulera sin man 

(Winch et al. 2015).  
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Negativ kroppsbild 

Förändrad kroppsbild rapporterades som orsak till sexuella förändringar (Kedde et al. 2013).  

Efter genomgången behandling av bröstcancer, som mastektomi, hade kvinnor det svårt att 

acceptera sin ändrade kropp och visa den för andra (Cairo Notari et al. 2018; McClelland 

2016). Majoriteten av kvinnor kände sig olyckliga med sin kroppsbild och kände sig fullstän-

digt sexuellt oattraktiva (Boquiren et al. 2016; Radina et al. 2015). Skammen över sin kropp 

bidrog till att sexuella relationer blev mindre spontana eftersom kvinnorna kände sig tvungna 

att bära t-shirt eller nattlinne under samlag (Farthmann et al. 2016; Loaring et al. 2015). 

Mastektomi upplevdes som en åverkan av kroppen som förstörde deras kvinnlighet och femi-

ninet (Cairo et al. 2018; Winch et al. 2015). “Sex has become very difficult. I look in the mir-

ror and I don’t find myself physically attractive anymore [...]” (Cairo Notari et al. 2018 s. 7).  

 

Ärr och alopeci representerade en stor psykologisk börda eftersom kvinnor kände sig mindre 

attraktiva (Farthmann et al. 2016). En kvinna beskrev hur hon under återhämtning inte hade 

problem med intimitet, men efter återfall inte kunde tänka sig att vara intim med någon på 

grund av alopeci (McClelland 2016). En annan kvinna beskrev sig själv som stympad efter 

genomgången mastektomi och kände sig mindre värd än andra kvinnor (Shaw et al. 2016). 

Kvinnor med svårt lymfödem uppgav känslan av att vara oattraktiva eftersom lymfödemet 

kunde likna kroppsfett. De flesta av dessa kvinnor beskrev en negativ kroppsbild (Winch et al. 

2015). Oro för sitt utseende orsakade minskad sexuell lust eller nedsatt libido vid kvinnor 

med lymfödem relaterat till bröstcancer (Radina et al. 2015).  

 
[...] having a swim in the pool and I put a bikini on. [...] and I see myself with all this you 

know all these scarring and the lymphedema in my arm and I feel that I lose my sexiness. 

[...] and I … it’s very, very hard for me … well you just have to swallow it and just think to 

yourself no, no, you’re good, you’re good. (Winch et al. 2015 s. 3487) 
 

Brist på allmän medvetenhet om lymfödem medförde verbala samt icke-verbala kommentarer 

från främlingar, vilket bidrog till att många kvinnor upplevde en ständig medvetenhet om sin 

offentliga kroppsbild (Winch et al. 2015). 

 

En kvinna beskrev sin kropp som en del av kirurgens arbete. Tvetydighet om kroppen som 

person och objekt uppstår ofta i upplevelsen av ohälsa och framkom som en central aspekt av 

kvinnornas sexuella relationer (Loaring et al. 2015). Att uppleva sig som inte fysiskt samma 

person som innan påverkade sexlivet negativt (Radina et al. 2015). Det identifierades ett be-

hov av att skapa ett nytt förhållande med sin kropp (Loaring et al. 2015). En kvinna förkla-

rade: “Personally, I’d rather look at a tattoo that I’ve chosen than scars that I didn’t choose.” 

(Shaw et al. 2016 s. 328). Förhållningssättet till sin kropp hjälpte henne att återfå kontrollen, 

ökade självförtroendet och främjade självacceptans (Shaw et al. 2016).  

 

Att både känna sig och verka “normala” (Shaw et al. 2016; Winch et al. 2015) och kunna 

spegla deras normalitet mot medpatienter med samma problematik var en önskan som kvinnor 

framförde (McClelland 2016). Bröstrekonstruktion hjälpte vissa kvinnor att vara känslomäss-

igt redo att påbörja ett förhållande genom att se “normala” ut igen (Shaw et al. 2016). 

Påverkad parrelation   

För att återhämta sig från fysiska och psykiska skador behövde flera kvinnor tid ensam under 

perioden efter diagnosen och behandlingen av bröstcancer. Varaktigheten av denna återhämt-

ningsperiod varierade bland kvinnorna (Shaw et al. 2016). Under behandlingen hade kvinnor 

med bröstcancer oftast ingen sexuell kontakt med sin partner (Kedde et al. 2013), men valde 

att använda sin energi till läkningsprocessen (Cairo Notari et al. 2018). Skörheten hos vissa 
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kvinnor medförde att partnern var försiktig genom att inte röra bröstet eller ärret för att inte 

skada eller orsaka obehag för kvinnan. I sin tur kunde kvinnan inte röra sig som hon hade 

velat (Cairo Notari et al. 2018). En kvinna beskrev att hon ibland kände att hennes man hade 

gått från att vara älskare till att vara hennes sjuksköterska. Han hjälpte henne med påklädning, 

masserade henne och övervakade hennes långsamt helande kropp (Radina et al. 2015).  

 

Bröstcancerbehandling hade en övervägande negativ inverkan på sexuella och intima relat-

ioner (Radina et al. 2015). Effekten av bristande sexuell hälsa i relation till sin partner oroade 

ett stort antal kvinnor (Perz et al. 2014). De var inte oroade för bristen på samlag för egen del, 

dock var bekymrade för sin partner som levde med aktiva sexuella behov och önskningar som 

kvinnorna inte kunde uppfylla. Flera kvinnor upplevde skuldkänslor och otillräcklighet som 

partner inom ett heterosexuellt förhållande (Parton et al. 2017). Skammen över sin kropp och 

oro för sin partners reaktion på ärret eller bröstets frånvaro dominerade kvinnornas känslor 

(Farthmann et al. 2016; Loaring et al. 2015). Rädsla för potentiellt avvisande, övergivande 

och även avsky från sin partner kunde leda till minskad frekvens eller undvikande av sexuell 

aktivitet (Boquiren et al. 2016). En kvinna beskrev obehag vid beröring av sin man efter ge-

nomgången mastektomi (Radina et al. 2015). Samtliga kvinnor som rapporterade sexuell in-

aktivitet upplevde även avbrott i tillgivenhet, intimitet och efterföljande känslomässig distans 

till sin partner (Parton et al. 2017). Svårigheter i parrelationen, som brist på stöd från partnern 

samt problem med kommunikationen var kopplade till sexuella förändringar (Cairo Notari et 

al. 2018). Några kvinnor beskrev sin partner som sexuellt hänsynslös samt oförstående inför 

sjukdomstillståndet och visade orealistiska sexuella förväntningar (Winch et al. 2015).    

 
… when he came back from the holiday he sort of said to me … you know, I said I’m not 

very comfortable with, you know, having a sexual relationship at this stage, you know, I 

still wasn’t very comfortable. And he said well get yourself fixed. You know. And I 

thought, yeah, I’ll fix…I’ll fix you first… (Winch et al. 2015 s. 3487) 

 

Kvinnor utan fast relation kände begränsade möjligheten till ett skapande av en relation med 

en framtida partner (Parton et al. 2017). För att kunna skapa ett nytt förhållande till en partner 

samt sin förändrade kropp var det viktigt att fokusera på framtiden och en tydlig kommunikat-

ion (Loaring et al. 2015). Brist på intresse, förståelse eller medlidande var en negativ reaktion 

som många kvinnor fruktade vid avslöjandet av sin bröstcancer. Oftast uteblev dock den för-

väntade negativa reaktionen (Shaw et al. 2016). De flesta kvinnor valde att upplysa en poten-

tiell partner om sin bröstcancer när de hade etablerat någon anknytning eller förtroende, me-

dan vissa kvinnor bestämde att avslöja sin bröstcancer omedelbart innan de blivit intima med 

en partner (Shaw et al. 2016). En mans acceptans av kvinnans bröstcancer kan ha formats av 

mannens personliga livserfarenheter. Vissa kvinnor noterade en positiv respons från män med 

prostatacancer (Shaw et al. 2016). 

 

Bröstcancer kunde även lyfta positiva aspekter i parrelationer (Cairo Notari et al. 2018) och 

ett behov av att skapa intimitet (Loaring et al. 2015). Kärleksfullhet, ömhet, kramar och en 

önskan att få trösta samt att vara mer uppmärksam på den andres behov spelade en viktig roll 

(Cairo Notari et al. 2018). Kvinnor som var i en fast relation upplevde sin partner som stöd-

jande när han visade förståelse för kvinnans upplevda sexuella förändringar (Parton et al. 

2017; Winch et al. 2015), värderade kvinnans överlevnad viktigare än sex och stannade i re-

lationen (Parton et al. 2017). En partner som uppmuntrade kroppslig acceptans genom att er-

bjuda bekräftelser såsom “you’re beautiful even though you’ve got scars.” upplevdes som 

viktigt (Shaw et al. 2016 s. 328). Kvinnor uttryckte dock tvivel om att partnern upplevde dem 

som attraktiva (Loaring et al. 2015). Oftast noterade kvinnorna hur partnern visade acceptans 
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och var lugna, stödjande och uppmuntrande (Shaw et al. 2016). En kvinna noterade hur hon 

och hennes partner höll frågan om sexualitet lekfull och lättsam (Shaw et al. 2016).  

Kvinnor i ett långvarigt förhållande upplevde att deras partner särskilde hennes inre person 

från hennes yttre kropp och försäkrade henne därmed att hennes inre person var älskad och 

värderad över kroppen (Parton et al. 2017). Uttalanden från partnern att sin kärlek för henne 

inte var kopplad till hennes bröst medförde att kvinnan kände sig fortfarande hel vilket bidrog 

till ett oförändrat sexliv (Cairo Notari et al. 2018).  

Känslomässig påverkan i samband med diagnos och behandling 

Sorg och rädsla karaktäriserade det emotionella landskapet som kvinnor beskrev efter diagnos 

och behandlingar (Loaring et al. 2015; McClelland 2016). Första tiden i cancerprocessen fo-

kuserades på överlevnad som senare ändrades till återhämtning. Den ändrade fokusen upplev-

des som obekvämt för vissa kvinnor (Loaring et al.2015). Fysiska och känslomässiga föränd-

ringar överraskade vid cancerdiagnosen och även senare i sjukdomsprogressionen (Shaw et al. 

2016). Det rekonstruerade bröstet kom som en chock, delvis på grund av tidigare förväntning-

ar samt omfattningen av förändringen och gjorde att kvinnor upplevde sig som ofullständiga 

(Loaring et al. 2015). En känsla av pågående förlust var den största känslomässiga inverkan 

på välbefinnandet (McClelland 2016). Det var svårt att behöva hantera en muterad kropp samt 

alopeci och en kvinna beskrev att hon kände sig för ung för att känna som hon gjorde (Radina 

et al. 2015). Sexuella dimensioner som bedömdes mest problematiska var önskan, tillfredstäl-

lelse och smärta (Boquiren et al. 2016). 

 

Känslan att inte vara önskvärda för män längre samt upplevd försämrad självkänsla (Shaw et 

al. 2016) grundades på en implicit, normativ feminin kroppsbild som sexuellt attraktiv (Loa-

ring et al. 2015). Rädsla för att bli avvisade av sin partner hanterades genom att undvika berö-

ring av skadade kroppsdelar som kunde vara besvärande för samlag (Parton et al. 2017). En 

betydande andel kvinnor upplevde stor oro över att inte kunna utföra samlag när de ville en-

gagera sig i någon nivå av sexuell aktivitet (Parton et al. 2017). Att utföra alternativ till pene-

trerande sex betonade kvinnors oförmåga att utföra samlag som tas för givet i heterosexuella 

relationer och skapade en känsla av frustation. De flesta kvinnor angav att de undvek fysisk 

närhet på grund av rädsla för att det skulle kunnat leda till samlag, något de inte kunde full-

borda (Parton et al. 2017).   

 

Ett antal kvinnor kände sig upprörda att behandlingar som påverkade deras fertilitet inte dis-

kuterades med dem före behandlingen (Perz et al. 2014). Cancerrelaterad infertilitet och tidigt 

klimakterium förknippades med känslor av depression. Infertilitet beskrevs som en känsla av 

förlust, “less of a woman’, ‘like I was a different person’, eller ‘an inadequate partner’” (Perz 

et al. 2014 s. 517). Konsekvenser för fertilitet och självkänsla var förändringar som beskrevs 

av en kvinna som den mest hemska delen av att ha cancer (Perz et al. 2014). För vissa kvinnor 

var tidigt klimakterium eller infertilitet en svår upplevelse medan för andra en del av åldran-

det. De menopausala förändringarna kom för många kvinnor oväntade, vilket gav upphov till 

känslor av sorg och förlust. En mindre andel kvinnor accepterade och välkomnade klimakte-

riet som resultat från cancerbehandlingen, dels på grund av åldern, avslutat barnafödseln eller 

avsaknad av barnlängtan. (Perz et al. 2014). 

Kunskapsbrist relaterat till sexuell rehabilitering 

Även om vissa kvinnor ansåg att sexualitet inte var en prioritet (Cairo Notari et al. 2018), ville 

de flesta kvinnor med bröstcancer gärna få information om sexuell rehabilitering. Ämnet togs 

dock sällan upp i kliniska möten (Boquiren et al. 2016; McClelland 2016; Winch et al. 2015). 

Hur behandlingar och operationer skulle påverka deras kroppar samt hantering av känslor om 

sin förändrade kroppsbild upplevdes som information som kvinnorna saknade. De rapporte-
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rade konsekvent att de inte hade förberetts för de psykologiska aspekterna av mastektomi 

(Loaring et al. 2015; McClelland 2016). “I didn’t know what it would be like to not have a 

chest. And I miss my boobs big time” (McClelland 2016 s. 418).  

 

Information om hur man kunde hantera en postkirurgisk kropp saknades och flera kvinnor 

uppgav att de inte fått lära sig om protetiska bröst samt hur de kunde införlivas i dagliga livet. 

Kvinnor konstaterade att de inte fått någon information från läkare om vaginal torrhet eller att 

svårighetsgraden av dess sexuella konsekvenser inte nämndes (McClelland 2016). Mer in-

formation relaterat till fertilitetsbehandlingar kunde ha lett till ett bättre beslutsfattande och 

kvinnorna önskade att det hade funnits en sjuksköterska för att diskutera sexuella aspekter av 

bröstcancer (Perz et al. 2014). För att bemöta tystnaden i vårdmiljön och den oväntade förlus-

ten de upplevde, önskade flera kvinnor att de kunde prata med någon om sexuella problem. 

En önskan uttrycktes att kunna få information från andra kvinnor med bröstcancer som upp-

levde samma problem med sin sexuella hälsa (McClelland 2016). Stödgrupper upplevdes som 

positivt dock upptäcktes snarare av en tillfällighet än genom rekommendation från hälso- och 

sjukvården (Winch et al. 2015). Det fanns ett behov av mer information till kvinnornas man-

liga partners som stöd vid att upprätthålla eller förbättra sexuella interaktioner. Brist på in-

formation presenterade en unik utmaning när kvinnorna förväntades utbilda deras partner om 

förändringar i sin sexuella hälsa. En kvinna uttryckte att både hon och hennes partner upplev-

de ovisshet över hennes sexuella begränsningar. Det fanns även ett behov av information för 

att minska partners sexuella krav efter cancerdiagnosen (McClelland 2016). Önskan om att få 

hjälp av experter följde ofta med dilemma om integritet och obehag inför att prata om sexu-

ella problem (McClelland 2016; Winch et al. 2015). 
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Diskussion 
Syftet med studien var att belysa kvinnors psykologiska upplevelser kring sin sexuella hälsa 

efter bröstcancerbehandling. I studiens resultat framkom att majoriteten av kvinnor med 

bröstcancer upplevde försämrad sexuell hälsa, negativ kroppsbild, påverkad parrelation, 

känslomässig påverkan i samband med diagnos och behandling samt kunskapsbrist relaterat 

till sexuell rehabilitering som resulterade i fem kategorier. 

Resultatdiskussion 

Kvinnor med bröstcancer rapporterade en förstörd kroppsbild som orsak till sexuella föränd-

ringar. Skammen över sin kropp och oro inför sin partners reaktion på ärret eller bröstets 

frånvaro bidrog till kvinnornas upplevda skuldkänslor och känslan av otillräcklighet som 

partner inom ett heterosexuellt förhållande. Resultatet motsvarar Schantz Laurens (2017) stu-

die i vilket upplevelser av skam även drabbade män med prostatacancer, som är den vanlig-

aste cancerformen hos män (Schantz Laursen 2017). Upplevd sexuell ohälsa var även kopplad 

till förändringar i kroppsuppfattningen vid testikelcancer (Rossen et al. 2012).  

 

En kvinna med bröstcancer upplevde att hon inte kände sig som samma person som tidigare 

vilket stämde överens med resultatet i Schantz Laurens (2017) studie hur män med prosta-

tacancer upplevde erektil dysfunktion som ett allvarligt identitetsproblem (Schantz Laursen 

2017). Tvetydighet om kroppen som person och objekt uppstår ofta i upplevelsen av ohälsa 

och framkom som en central aspekt av kvinnornas sexuella relationer. Denna erfarenhet av 

tvetydighet om kroppen uppfattades även av patienter med Reumatoid Artrit och påverkade 

deras välbefinnande (Plach et al. 2004).  

 

Kvinnor med bröstcancer upplevde att sexualitet inte endast handlar om samlag, även intimi-

tet, kramar, omvårdnad och en känsla att vara respekterad ingick i ett berikande sexliv. Kvin-

nor som var i en fast relation upplevde sin partner som stödjande när han visade förståelse för 

kvinnans upplevda sexuella förändringar. Studiens resultat bekräftades av Kurowecki och 

Fergus (2014) att män generellt verkade beundra kvinnor för deras kämpaglöd snarare än att 

beklaga kvinnorna för vad de hade gått igenom. Faktum var att flera män demonstrerade en 

kärlek för kvinnan, inte trots cancer, men delvis på grund av den (Kurowecki & Fergus 2014).  

 

Rädsla för potentiellt avvisande eller övergivande från sin partner som kvinnor i studien fruk-

tade var inte obefogad. Glantz et al. (2009) studie har visat att 93 procent av separationerna i 

cancerdrabbade par inträffade när den drabbade partnern var kvinna jämfört med 2,9 procent 

när mannen hade cancer (Glantz et al. 2009).  

 

Sorg och rädsla och känslor av depression som reaktion på fysiska och känslomässiga föränd-

ringar i samband med diagnos och behandling av bröstcancer som cancerrelaterad infertilitet 

och tidigt klimakterium leder i det moderna samhället inte till en psykiatrisk diagnos. Året 

1952 däremot kom Bacon et al. (1952) fram till att kvinnor i samband med bröstcancerbe-

handling uppvisade masochistiska karaktärsdrag, uppvisade hämmad sexualitet och moder-

skap, visade oförmågan att släppa ilska, aggression och fientlighet samt förnekade olösta kon-

flikter som involverade modern (Bacon et al. 1952). 

 

Kvinnor med bröstcancer ville gärna få information om sexuell rehabilitering och Galbraith et 

al. (2012) kom fram till att även män med prostatacancer beskrev att information och stöd var 

viktigt för deras återhämtning (Galbraith et al. 2012). Där kvinnorna uttryckte en önskan att få 

information från andra kvinnor med bröstcancer som upplevde problem med deras sexuella 
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hälsa uttryckte i Schantz Laursens (2017) studie män med prostatacancer motsatsen. Att prata 

om deras impotens med andra män ansågs som förnedrande (Schantz Laursen 2017).  

 

Kvinnorna önskade att det hade funnits en sjuksköterska för att diskutera de sexuella 

aspekterna av bröstcancer. I en studie av Westlake et al. (1999) om sexuell hälsa relaterat till 

hjärtsvikt visade patienter och deras partner behov av att få information och rådgivning om 

sexuell aktivitet. Därmed konkluderade Westlake et al. (1999) att sjuksköterskor och läkare 

behövde anta intresse och ge instruktioner i samband med patientens och deras partners behov 

av sexuell aktivitet (Westlake et al 1999). Hälsoinformation var enligt King (2001) ett grund-

läggande behov hos patienten (King 2001), dock de flesta sjuksköterskor avstod från att ta 

upp sexualiteten (Olsson et al. 2012) samt undvek eller misslyckades med att effektivt svara 

på patienternas sexuella problem (Kotronoulas et al. 2009). Utbildning och rådgivning till 

patienter och dess närstående ingår i sjuksköterskans arbetsuppgifter. Kings (2001) teori foku-

serar på det interpersonella systemet i vilket patient och sjuksköterska påverkar varandra. 

Obehag inför att prata om förändrad sexuell hälsa både från patientens och sjuksköterskans 

sida samt dilemma om integritet resulterar i bristande stöd. Om samverkan mellan sjukskö-

terska och patient fungerar kan patienten beskriva sin upplevda sexuella hälsa och sjukskö-

terskan respondera med professionell kunskap om vård, behandling och rehabilitering. Bro-

schyrer kan vara till hjälp vid att övervinna patientens återhållsamhet inför ett samtal om sin 

sexuella hälsa. 

 

Metoddiskussion 

Studien har skrivits av två författare vilket enligt Polit och Beck (2016) var en styrka för stu-

diens trovärdighet. Polit och Becks (2016) “Nursing Research: Generating and Assessing 

Evidence for Nursing Practice” och artiklarna var skrivna på engelska. Därför använde förfat-

tarna ett lexikon samt synonymsite vid tolkning för att få en bättre förståelse för texten. För-

fattarna ser tillvägagångssättet som en styrka i studien eftersom det inte fanns mycket ut-

rymme för feltolkning. 

 

Val av databaser grundades på författarnas provsökningar i CINAHL, PsycINFO och 

PubMed. Polit och Beck (2016) skriver att databaserna CINAHL och MEDLINE via PubMed 

är lämpliga databaser för sjuksköterskor samt att även PsycINFO är en potentiell databas (Po-

lit & Beck 2016). Eftersom PubMed och MEDLINE har inriktning inom medicin valde förfat-

tarna databaserna CINAHL och PsycINFO. CINAHL var användbar inom omvårdnad och 

PsycINFO var användbar till studien gällande de psykologiska aspekterna.  

 

Studiens databassökning innefattade samma sökord i samtliga databaser vilket författarna 

bedömde som en styrka eftersom provsökningar med andra sökord, som emotions, inte resul-

terade i relevanta artiklar. I databasen PsycINFO användes sökorden sexuality, breast ne-

oplasms och experieces som keyword, vilket författarna ansåg som en styrka eftersom sökor-

den i Thesaurus-termer resulterade i färre antal relevanta artiklar. 

Författarna valde att inte utföra studien globalt men begränsades studien till artiklar från 

Europa, Nordamerika och Australien för att undvika ett för vidsträckt resultat på grund av 

kulturella skillnader. Studiens resultat kunde dock därmed inte generaliseras globalt vilket 

påverkade den externa validiteten som kan ses som en svaghet. Författarna baserades dock 

deras urval på grund av Safarinejad et al. (2013) och Vieira et al. (2014) som framförde att 

upplevelser av sexuell hälsa kunde påverkas av kulturella sammanhang och därför inte var 

generaliserbar för en global population (Safarinejad et al. 2013; Vieira et al. 2014). Vieira et 

al. (2014) påpekade att i vissa samhällen kunde sexuellt beteende vara baserad på traditionella 
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könsroller som kännetecknades av en sexuell dubbel standard, där kvinnlig sexuell lust inte 

var accepterad och den hos mannen sågs som naturlig. Förekomsten av en aktiv kvinnlig sex-

ualitet skulle endast accepteras inom rollen som prostituerad (Vieira et al. 2014).). I de flesta 

moderna samhällen har det varit en lång kamp för kvinnors rättigheter vilket har gjort det 

möjligt att öka jämställdheten mellan könen. Sådana förändringar var emellanåt inte fullt ut 

integrerad i alla sammanhang, åtminstone när det gällde de intima och privata sfären (Vieira 

et al. 2014).  

 

I databassökningen adderades tidsbegränsning för artiklarna till tio år för att manuellt kunna 

selektera de mest lämpliga artiklar för studiens syfte. Författarna ansåg styrkan i att antalet 

relevanta och mest recenta artiklar för studien inramades inom en tidsbegränsning av sex år. 

Inklusionskriterier blev därmed 2013-01-01 till 2018-09-06. En av de mest recenta artiklarna 

var skriven år 2018 vilket bidrog till studiens tillförlitlighet. Studiens databassökning redovi-

sades noggrant i studiens metodavsnitt som styrker studiens reproducerbarhet. Majoriteten av 

artiklar i studiens resultat var kvalitativa artiklar som styrker studiens resultat om kvinnors 

psykologiska upplevelser kring sin sexuella hälsa efter bröstcancerbehandling. De kvantitativa 

samt mixad- metod artiklarna bidrog med relevant data genom att styrka de kvalitativa artik-

larnas resultat. Citaten härstammar från de kvalitativa artiklarna som sätter ord på och styrker 

därmed de kvantitativa data. 

 

I Parton et al. (2017) hade sex kvinnor en primär diagnos av bröstcancer av de 16 kvinnor 

som deltog i studien. Endast data av kvinnorna med bröstcancer selekterades till resultatet, 

samt selekterades information i vilket alla deltagande kvinnor upplevde identiskt beskrivna 

känslor. I Loaring et al. (2015) studie granskades upplevelser av sexuell hälsa relaterat till 

bröstcancer inom en parrelation. Endast kvinnornas upplevelser selekterades till resultat. Ra-

dina et al. (2015) jämförde kvinnliga bröstcancerpatienten med och utan lymfödem. Alla del-

tagare selekterades till resultat eftersom lymfödem kan uppträda som symtom efter axillut-

rymning. Även Winch et al. (2015) forskade på kvinnor med bröstcancer med relaterat lymf-

ödem. Eftersom kvinnors sexuella hälsa belystes betraktades studien relevant för syftet. 

Klinisk betydelse 

Sjuksköterskor kommer i kontakt med studiens patientgrupp i sin yrkesprofession eftersom 

bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen och drabbar cirka 7000 kvinnor om året i Sve-

rige. Bröstcancerbehandlingen kan direkt påverka patientens sexualitet eller leda till infertili-

tet och har därmed en stor påverkan på kvinnans psykologiskt upplevda sexuella hälsa. Att 

inte känna sig som samma person kan leda till identitetsproblem och skapa avstånd i relation-

er. Studien visade att kvinnorna var i behov av kunskap och stöd vilket kräver att allmänsjuk-

sköterskor ska ha kunskap om hur behandlingar påverkar kvinnors sexuella hälsa för att 

kunna tillgodose personcentrerad vård och bemötande. Omvårdnadsinterventioner kan inne-

bära stödsamtal tillsammans med sjuksköterskan, kurator eller sexolog för att hjälpa patien-

terna att behålla sexuella funktioner, stöd vid sorgeprocessen samt att de kan fungera i sina 

enskilda roller. Studien visade att stödgrupper vid bröstcancer var högt uppskattad, dock er-

bjöds inte inom hälso- och sjukvården. För att bemöta kvinnornas önskan att kunna diskutera 

känsliga ämnen med andra kvinnor med bröstcancer bör vården skapa utrymme för gruppte-

rapi. I studien framkom även att alla kvinnor inte ansåg sin sexuella hälsa som prioritet under 

behandlingen vilket betonade vikten av att arbeta personcentrerat även kring sexuell hälsa. Att 

kunna bemöta kvinnors psykologiska upplevelser kring sin sexuella hälsa efter bröstcancerbe-

handling med ett personcentrerat förhållningssätt är en utmaning för hälso- och sjukvården. 

För att uppnå och upprätta sexuell hälsa enligt WHO (2015) krävs det en positiv- och respekt-

full attityd till sexualitet och sexuella relationer samt bör patientens sexuella rättigheter upp-

fyllas, respekteras och skyddas (WHO 2015). Genom att arbeta personcentrerat och tillsam-
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mans med patienten kunna definiera en omvårdnadsdiagnos för att sedan med hjälp av om-

vårdnadsinterventioner kunna uppnå patientens mål borde inte vara ett problem inom området 

sexuell hälsa. Sjuksköterskor bör stötta patienten och bejaka sexualitet som en naturlig del av 

patientens liv. 
 

Förslag till framtida forskning 

Artiklarna som författarna granskade hade ett stort fokus på heterosexuella förhållanden. 

Forskning på kvinnors förändringar i sin sexuella hälsa efter bröstcancerbehandling tenderar 

att fokusera på nedsatt sexuell funktion vid penetrerande sex. Den starka tonvikten på hetero-

sexuella normativitet kan marginalisera kvinnor med andra sexuella orienteringar. Att vara 

homosexuell är enligt Fobair et al. (2002) ofta stigmatiserad och offentliga sexuella relationer 

mellan kvinnor kan resultera i diskriminering inom vården (Fobair et al. 2002). Upplevelser 

av sexuell hälsa kan även påverkas av kulturella sammanhang och kan därför inte generali-

seras för en global population (Safarinejad et al. 2013; Vieira et al. 2014). Hur kvinnor med 

andra sexuella orienteringar eller etnicitet psykologiskt upplever sin sexuella hälsa efter 

bröstcancerbehandling kan därför vara ett förslag till framtida forskning.  

Slutsats 

Studiens resultat synliggjorde flera psykologiska aspekter som kvinnor med bröstcancer 

kunde uppleva kring sin sexuella hälsa. Bröstcancerns diagnos och behandlingar bidrog till 

försämrad upplevd sexuell hälsa, mer sexuell stress och försämrat sexliv. Den ändrade krop-

pen var svår att acceptera eftersom det fanns en önskan att både känna sig och verka ”nor-

mal”. Många kvinnor fruktade en negativ reaktion av sin partner, vilket oftast uteblev. Bröst-

cancer kunde även lyfta positiva aspekter i parrelationer. Det fanns ett behov av kunskap om 

sexuell rehabilitering samt hur operation och behandlingen kunde påverka kroppsbilden. 
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Bilaga 1. Artikelmatris 

 

Författare, årtal och land Titel och syfte Metod Huvudresultat 

Boquiren, V. M., Esplen, M. J., Wong, J., 

Toner, B., Warner, E. & Malik, N.  

 

2016 

 

Canada 

Sexual functioning in breast cancer survivors 

experiencing body image disturbance. 

 

Syftet med studien var att undersöka den 

sexuella hälsan, förändrad kroppsuppfattning 

hos sexuellt aktiva patienter efter bröstcan-

cer. 

 

Metod: Kvantitativ metod.  

Urval: 127 kvinnor.  

Bortfall: Anges inte.  

Datainsamlingsmetod: Randomiserad kon-

trollerad studie. 

Dataanalysmetod: Statistisk analys och 

deskriptiv analys. 

Resultaten visade att bröstcancerbehandlade 

kvinnor som anpassade sig till sin ”nya 

kropp” uppfattade rädsla att bli avvisad och 

övergiven av sin partner, vilket kunde leda 

till minskad frekvens och undvikande av 

sexuella aktiviteter. Information om sexuell 

rehabilitering adresserades sällan i kliniska 

möten. 

Cairo Notari, S., Favez, N., Notari, L., 

Panes‐Ruedin, B., Antonini, T. & Delaloye, 

J. F.  

2018.  

Schweiz. 

Women´s experiences of sexual functioning 

in the early weeks of breast cancer treatment. 

 

Studien beskriver deltagarnas upplevda 

sexuella hälsa under de tidiga veckorna av 

bröstcancerbehandling jämfört med deras 

upplevda sexuella hälsa före behandling. 

 

Metod: Mixad metod. 

Urval: 75 kvinnor 

Bortfall: 52 

Datainsamlingsanalys:  

semistrukturerade intervjuer samt självrap-

porterings frågeformulär. 

Dataanalysmetod: Sexual Activity Quest-

ionnaire användes för att bedöma kvinnornas 

nuvarande sexuella funktion. Systematisk 

analys. 

Studiens resultat visade att de flesta kvin-

norna upplevde förändringar i deras sexuella 

hälsa. En personcentrerad inställning av 

vårdpersonalen saknades. 

En av anledningarna till sexuell inaktivitet 

var negativt påverkad kroppsbild. Kvinnor 

rapporterade att operationen påverkade deras 

kvinnlighet och de påpekade även svårighet-

er att acceptera sin nya kroppsbild. 
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Författare, årtal och land Titel och syfte Metod Huvudresultat 

 
Farthmann, J., Hanjalic-Beck, A., Veit, J., 

Rautenberg, B., Stickeler, E., Erbes, T & 

Hasenburg, A.  

2016  

Tyskland 

The impact of chemotherapy for breast can-

cer on sexual function and health-related 

quality of life. 

 
Studien undersökte hur kemoterapi påver-

kade bröstcancerpatienters hälsorelaterade 

livskvalitet, sexuell funktion och mentala 

status. 

 

Metod: Kvantitativ metod.  

Urval: 79 kvinnor  

Bortfall: Anges inte.  

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär.  

Dataanalysmetod: statistiska analyser. 

 

Studien kom fram till signifikanta föränd-

ringar i hälsorelaterad livskvalitet, depress-

ion och sexuell funktion hos bröstcancerpa-

tienter. 

 

 

Kedde, H., van de Wiel, H. B. M., Schultz, 

W. W. & Wijsen, C.  

 

2013. 

 

Nederländerna. 

Subjective sexual well-being and sexual 

behavior in young women with breast can-

cer. 

 

Studiens syfte var att systematisk beskriva 

subjektiva upplevelser av sexuell hälsa hos 

unga kvinnor med bröstcancer. 

 

Metod: Kvantitativ metod.  

Urval: 332 kvinnor. 

Bortfall: 13.  

Datainsamlingsmetod: 

Internetbaserat frågeformulär. 

Dataanalysmetod:  

För att jämföra procentuella skillnader mel-

lan urvalet och kontrollgrupper användes 

chi-square testet.  

 

Studien visade att både sexuellt beteende och 

sexuellt välbefinnande minskade medan 

unga kvinnor behandlades för bröstcancer. 

Efter behandlingen hade kvinnorna problem 

under relativt lång tid med hänsyn till sexu-

ell erfarenhet, särskilt när det gällde skuld-

känslor om sex, sexuell stress och sexuell 

tillfredsställelse. 

 

Loaring, J. M., Larkin, M., Shaw, R. & 

Flowers, P.  

2015                          

USA 

Renegotiating sexual intimacy in the context 

of altered embodiment: the experiences of 

women with breast cancer and their male 

partners following mastectomy and recon-

struction. 

 

Studien fokuserade på hur den sexuella häl-

san upplevdes av kvinnor med bröstcancer 

och deras partner. 

 

Metod: Kvalitativ metod.  

Urval: 8 par. 

Bortfall: Anges inte.  

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade 

intervjuer.  

Dataanalysmetod:  

Tolkningsfenomenologisk analys. 

Studien visade reflektioner kring kroppsbild, 

sexualitet samt dess inverkan på parrelation-

en. Effekter av adjuvant behandling bidrog 

till ledvärk, trötthet, bristande intresse och 

förlust av libido. Deltagarna uttryckte hopp 

om framtiden oavsett vilket stadie av kropps-

liga förändringar de befann sig i. 

 

  



Hermina Hartman och Therese Heed Johansson 

3 
 

Författare, årtal och land Titel och syfte Metod Huvudresultat 

McClelland, S.I.  

 

2016 

 

USA 

 

”I wish I´d known”: Patients suggestions for 

supporting sexual quality of life after diag-

nosis with metastatic breast cancer. 

 

Studien undersökte bröstcancerpatienters 

beskrivningar av resurser som behövdes för 

att stödja deras sexuella hälsa.  

Metod: Kvalitativ metod.  

Urval: 32 kvinnor. 

Bortfall: Anges inte 

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade 

intervjuer. 

Dataanalysmetod: Tematisk analys. 

Studiens resultat visade att patientens möj-

lighet till samtal med hälso- och sjukvårds-

personal, sexuella hälsoexperter, medpatien-

ter och partners är centralt för att hantera sin 

sexuella hälsa. En av de viktigaste aspekter-

na var kvinnors vilja att veta vad som är 

”normalt” och hur andra kvinnor kämpar 

med sexuella problem. 

 

Parton, C., Ussher, J. M. & Perz, J.  

2017 

Australien 

Women´s constructions of heterosex and 

sexual embodiment after cancer. 

 

Studien undersökte hur heterosexuella kvin-

nor hanterar sexualitet i samband med can-

cer. 

Metod: Kvalitativ metod.  

Urval: 16 kvinnor.  

Bortfall: Anges inte.  

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade 

djupintervjuer.   

Dataanalysmetod: Tematisk analys. 

Resultatet visade förändringar i sexuellt 

välbefinnande som var en signifikant följd 

av cancer och cancerbehandling. Oförmåga 

till engagemang i samlag samt att engagera 

sig i partnerns sexuella behov upplevdes som 

otillräcklighet samt bidrog till skuldkänslor. 

 

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

2014  

Australien 

 

Loss, uncertainty, or acceptance: Subjective 

experience of changes to fertility after breast 

cancer.  

 

Studien undersökte den subjektiva erfaren-

heten av infertilitet i ett stort urval av kvin-

nor med bröstcancer. 

 

 

 

Metod: Kvalitativ metod.  

Urval: 2210 kvinnor. 

Bortfall: 380 

Datainsamlingsmetod: Internetbaserade 

frågeformulär. 

Dataanalysmetod: Tematisk analys. 

Resultatet visade att infertilitet och prematur 

klimakteriet var en signifikant orsak till 

ångest hos många kvinnor med bröstcancer. 

Fysiska symtom påverkade sexuell intimitet 

och hade konsekvenser för fertilitet samt 

kvinnors subjektiva självkänsla. Kvinnor 

som var närmare det naturliga klimakteriet, 

rapporterade att de accepterade deras föränd-

rade kropp. 
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Författare, årtal och land Titel och syfte Metod Huvudresultat 

Radina, M. E., Fu, M. R., Horstman, L. & 

Kang, Y.  

2015 

USA 

Breast cancer-related lymphedema and sexual 

experiences: a mixed-method comparison 

study. 

 

Studiens syfte är att jämföra kvinnors sexuella 

erfarenheter med och utan bröstcancerrelaterat 

lymfödem. 

 

Metod: Mixad-metod. 

Urval: 176 kvinnor med lymfödem 84 

kvinnor utan lymfödem.   

Bortfall: Anges inte.  

Datainsamlingsmetod: Tvärsnittsdesign 

med mixad-metod design. 

Dataanalysmetod: Beskrivande statistik 

och tematisk analys. 

Jämförelse av sexuella erfarenheter presente-

rade anmärkningsvärd och kliniskt relevant 

skillnad mellan kvinnor med bröstcancer 

utan eller med lymfödem. 

Förändringar i sexuella relationer koncentre-

rades kring minskad sexuell aktivitet bero-

ende på de fysiska symtomen som obehag, 

vaginal torrhet, minskad sexuell lust, oro för 

det fysiska utseendet. Kompressionskläder 

uppfattades som hinder under sexuell aktivi-

tet. 

Shaw, L. K., Sherman, K. A., Fitness, J. & 

Breast Cancer Network Australia. 

 
2016  

 

Australia 

Womens´experiences of dating after breast 

cancer.  

 

Att undersöka kvinnors erfarenheter av att 

ingå nya relationer efter bröstcancer. 
 

Metod: Kvalitativ metod. 

Urval: 22 kvinnor.  

Bortfall: Anges inte. 

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade 

intervjuer.  

Dataanalysmetod: Grundad teori meto-

dik. 

Studien visade att det fanns tydligt behov av 

att bättre förstå kvinnors erfarenheter gäl-

lande att ingå romantiska relationer efter 

bröstcancer. En inblick i kvinnors aspekter 

om fysiskt och psykologiskt utmanande samt 

hur de klarar dessa svårigheter. 

Winch, C. J., Sherman, K. A., Koelmeyer, 

L. A., Smith, K. M., Mackie, H. & Boyages, 

J.  

 

2015 

 

Australien 

Sexual concerns of women diagnosed with 

breast cancer-related lymphedema. 

 

 

Studien syftade till att förstå hur bröstcancer-

relaterat lymfödem påverkar den sexuella 

hälsan. 

 

Metod: Kvalitativ metod.  

Urval: 17 kvinnor. 

Bortfall: Anges inte. 

Datainsamlingsmetod: Öppna -

semistrukturerade intervjuer  

Dataanalysmetod: Tematisk analys. 

 

Studiens resultat presenterade kroppsbild 

och skönhetsproblem som var återkom-

mande hos de intervjuade kvinnorna. Per-

sonliga känslor som att vara mindre attraktiv 

i samband med sexuella aktiviteter. Flera 

kvinnor beskrev en negativ kroppsbild rela-

terat till mastektomi och ärrbildning. 

 


