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___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige idag. 

Cancerbehandling består ofta av kombinerade behandlingsmetoder och kan ha omfattande 

biverkningar. Bröstcancerbehandling kan försätta kvinnan i menopaus, leda till fatigue, 

håravfall och innebära kroppsliga förändringar. Detta kan påverka kvinnans självbild och 

sexuella hälsa. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva kvinnors 

upplevelse av sin sexuella hälsa under- och efter bröstcancerbehandling. Metod: Den metod 

som valdes var en litteraturöversikt som baserats på kvalitativa studier. Data har 

sammanställts från tidigare, redan genomförda studier för att skapa en samlad bild kring 

området. Resultat: Det framkom fyra centrala teman kring hur kvinnors sexuella hälsa 

påverkades till följd av bröstcancerbehandling. Dessa var behandlingens påverkan på 

samlivet, kvinnans relation till sig och sin kropp, intimitet och nära relationers betydelse och 

kommunikation med hälso- och sjukvård. Slutsats: Majoriteten av kvinnorna upplevde 

försämrad sexuell hälsa och svårigheter att identifiera sig i sin förändrade kropp till följd av 

bröstcancerbehandling. De ställdes inför en fysisk och psykisk utmaning. Det är viktigt att 

sjuksköterskor bemöter patienter med ett personcentrerat förhållningssätt för att bemöta 

kvinnors individuella behov. Hälso- och sjukvården brister i sin kommunikation kring 

sexuell hälsa vilket bör förbättras för att minska patienters lidande. 
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Background: Breast cancer is the most common cancer form in women in Sweden today. 

Cancer treatment often consists of combined treatment methods and can have extensive side 

effects. Breast cancer treatment can put the woman into menopause, lead to fatigue, hairloss 

and involve bodily changes. This can affect the woman's self-image and sexual health. Aim: 

The aim of this literature review was to describe the women's experience of their sexual 

health during and after breast cancer treatment. Method: The method chosen was a literature 

review based on qualitative studies. Data has been compiled from previous, already 

completed studies to create a combined image around the area. Results: Four main themes 

were identified about how women's sexual health was affected by breast cancer treatment. 

These were: The impact of treatment on sexual intercourse, the relationship of the woman 

with herself and her body, intimacy and the importance of close relationships and 

communication with health care. Conclusion: The majority of women experienced impaired 

sexual health and difficulty identifying themselves in their changed body as a result of breast 

cancer treatment. They faced a physical and mental challenge. It is important that nurses 

meet patients with a person-centered approach to respond to women's individual needs. 

Healthcare is lacking in communication about sexual health which should be improved to 

reduce patient suffering. 
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INLEDNING 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige. Varje dag drabbas cirka 

20 kvinnor av diagnosen bröstcancer (Cancerfonden, 2013). Behandling av bröstcancer 

består ofta av kombinerade behandlingsmetoder vilket kan påverka kvinnors syn på sig 

själva och deras sexualitet. Denna litteraturöversikt beskriver hur kvinnors sexuella hälsa 

påverkas till följd av bröstcancerbehandling och de biverkningar de medför. Detta för att ge 

en ökad förståelse i vårdandet kring bröstcancerpatienter och uppmärksamma sexuell ohälsa 

eller dysfunktion. Genom att studera detta område skapas möjlighet att utveckla 

omvårdnaden kring bröstcancerpatienter vilket också bidrar till utveckling av 

sjuksköterskans profession.   

BAKGRUND 

Bröstcancer 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor, cirka 20 kvinnor drabbas varje dag. 

Bröstcancer är den näst vanligaste dödsorsaken inom cancersjukdomar hos kvinnor. År 2011 

avled 1401 kvinnor till följd av sin bröstcancerdiagnos i Sverige av totalt 8382 drabbade. 

Prevalensen av cancersjukdomar gör att de idag klassas som en folksjukdom (Cancerfonden, 

2013). Bröstcancer drabbar främst medelålders och äldre kvinnor (Nystrand, 2016). Ericsson 

och Ericsson (2012) skriver att orsaken till bröstcancer är okänd men det finns faktorer som 

kan öka risken för att utveckla cancer. Dessa är hereditet, då främst nära anhöriga såsom 

syskon eller föräldrar, tidig första menstruation, sen menopaus och graviditet efter 30 års 

ålder. Övervikt, rökning och stort alkoholintag visar också en ökad risk för bröstcancer, 

likaså långtidsanvändning av p-piller som påbörjats före 20 års ålder. 

Normalt består kroppens vävnader av celler där det är balans mellan nybildning- och 

elimination av gamla celler. Det är en kontrollerad process för att förhindra onormal tillväxt 

eller att vävnader tränger in i varandra. När en tumör uppstår sker en onormal celldelning 

där cellerna delar sig ohämmat. En godartad tumör benämns benign och kan tillskillnad från 

en elakartad tumör, malign, inte sprida metastaser till andra delar av kroppen eller tränga in 

i omkringliggande vävnader. Vid maligna tumörer används benämningen cancer (Ericson & 

Ericson, 2013). Tecken på bröstcancer kan vara en palpabel, hård knöl i bröstet eller i 

armhålan. Ett förstorat eller hårt bröst, apelsinhud, hudrodnad, indragning i hud eller 

bröstvårta samt blod eller vätskeläckage från bröstvårtan är andra tecken som kan tyda på 

bröstcancer (Nystrand, 2016). Oftast ger inte bröstcancer några symtom. Bröstcancer uppstår 

vanligtvis i mjölkgångarna då kallad ductal cancer men kan även uppstå i mjölkalveolerna, 

då kallad lobulär cancer (Järhult & Offenbartl, 2013). Cancern kan även ha sitt ursprung i 
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den bindväv som finns mellan mjölkgångarna men det är betydligt ovanligare (Nystrand, 

2016).  

För att säkerställa bröstcancerdiagnos finns det huvudsakligen tre olika 

undersökningsmetoder. Dessa är klinisk undersökning, mammografi och finnålspunktion.  

Vid särskilda fall kan magnetresonansundersökning bli aktuell (Nystrand, 2016). I den 

kliniska undersökningen ingår palpation av den misstänka tumören och lymfkörtlar i armhåla 

och på hals (Ericson & Ericson, 2013; Nystrand, 2016). Mammografi är en screeningform 

som erbjuder kvinnor över 40 år att ta röntgenbilder på sina bröst för att lättare upptäcka 

uppkomst av bröstcancer i ett tidigt, icke palpabelt stadie. Detta har lett till att mortaliteten 

har minskat då bröstcancern upptäckts innan symtom och spridning utvecklats (Järhult & 

Offenbartl, 2013). Finnålspunktion innebär att det tas ett vävnadsprov av tumören som 

undersöks för att avgöra om tumören är benign eller malign och görs för att säkerställa 

diagnos (Ericson & Ericson, 2013; Nystrand, 2016).  

Cancer delas in i olika stadier beroende på sjukdomens fortskridning. Stadie noll, även kallat 

cancer in situ innebär att cancern växer där den uppstått (Ericson & Ericson, 2013; Nystrand 

2016). Detta är ett tidigt stadie som ses som ett förstadium till bröstcancer. Vid stadie ett har 

cancern fortsatt ingen spridning till lymfsystemet och tumörens storlek är mindre än två 

centimeter i diameter. Under stadie två, då tumören är mellan två till fem centimeter i 

diameter, kan cancern ha spridit sig till lymfsystemet (Nystrand, 2016). Detta kallas Invasiv 

cancer vilket innebär att tumören växt in i omkringliggande stödjevävnad och kan ge upphov 

till metastaser (Ericson & Ericson, 2013).  Stadie tre innebär en eller flera tumörer större än 

fem centimeter eller har en större spridning till lymfkörtlar. Det sista stadiet, stadie fyra, 

innebär en lång fortskridning av sjukdomen där modertumören har spridit metastaser till fler 

delar av kroppen (Nystrand, 2016).  

Behandlingsformer och biverkningar 

Vid behandling av bröstcancer är det vanligt med kombinerade behandlingsmetoder. Den 

främsta behandlingsformen är kirurgi.  Cytostatika, hormonell, strål- och 

antikroppsbehandling är andra behandlingsmetoder som används för att minska risken för 

återfall eller i palliativt syfte (Nystrand, 2016).  

Den kirurgiska behandlingen kallas mastektomi och kan göras på flera olika sätt. Det 

vanligaste sättet är partiell mastektomi, även kallad bröstbevarande kirurgi. Den 

bröstbevarande kirurgin innebär att den del av bröstet som innehåller tumören samt 

omkringliggande vävnad avlägsnas (Nystrand, 2016). Beroende på tumörens placering, vid 

flera cancertumörer, en mer omfattande tumör eller på kvinnans begäran kan hela bröstet 

avlägsnas vilken är en total mastektomi (Järhult & Offenbartl, 2013; Nystrand, 2016). Under 

operationen identifieras portvaktskörteln som är den första lymfkörteln som dränerar 

bröstcancertumörens område. Denna analyseras för att bedöma eventuell spridning och 
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vidare åtgärder. Om cancerceller identifieras i portvaktskörteln behöver fler lymfkörtlar i 

axillen avlägsnas (Lindman, 2017; Nystrand, 2016).  

Strålbehandling utförs i regel alltid vid bröstbevarande kirurgi där enbart en del av bröstet 

avlägsnas. Detta rekommenderas för att oskadliggöra mindre cancerförändringar eller 

förstadier till cancer som kan finnas kvar i bröstet. Strålbehandling minskar även risken för 

lokalrecidiv. Oftast bestrålas enbart operationsområdet men ibland behövs även lymfkörtlar 

vid armhålan, kring nyckelbenet och bröstbenet bestrålas för att minska risken för recidiv 

(Nystrand, 2016). Cancerbehandling är ofta associerad med biverkningar (Sherman, Woon, 

French och Elder, 2016). Vanliga biverkningar vid kirurgi där man avlägsnat lymfkörtlar i 

kombination med strålbehandling är lymfödem och problem med rörlighet i axelleden. 

Lymfödem leder till armsvullnad och uppstår till följd av skador på lymfkärl och lymfkörtlar 

som försvårar lymfdränaget från arm och bröstkorg. Tyngdkänsla, spänning och molvärk är 

också vanligt förekommande. Efter strålbehandling kan huden som bestrålats bli röd, 

irriterad och känslig för solens strålar (Dunne & Keenan, 2016; Nystrand, 2016).  

Cytostatikabehandling har som mål att bekämpa cancercellerna genom att direkt eller 

indirekt skada dess DNA och därmed hämma celldelning och celltillväxt (Lindström, 2009). 

Nystrand (2016) skriver att cytostatika används för att förebygga recidiv av bröstcancer och 

för att behandla eventuell spridning i kroppen. I vissa fall behöver stora tumörer först minska 

i storlek innan operation blir aktuell och detta görs med cytostatika, så kallad neoadjuvant 

kemoterapi. Nygren (2014) menar att cytostatika kan ges för att bromsa sjukdomsförloppet 

och ge en längre överlevnadstid i de fall då bröstcancern inte går att bota. Lindström (2009) 

och Nygren (2014) menar att cytostatika slår på alla kroppens celler och därmed kan nå 

metastaser till skillnad från kirurgi och strålbehandling som endast utövar effekt på valt 

område. Många av kroppens celler som likt cancerceller har snabb cellomväxling blir också 

påverkade av cytostatikans effekter. Därför leder cytostatikan till biverkningar som drabbar 

benmärg, hårrötter, slemhinnor och i mag-tarmkanalen där celler byts ut ofta. Nygren (2014) 

skriver att det kan visa sig som låga blodvärden, håravfall, torra slemhinnor och mag-

tarmbesvär. Då många celler i kroppen påverkas är det en energikrävande process. Detta 

medför en psykisk och fysisk trötthet, så kallad fatigue. Illamående har tidigare varit en 

vanlig biverkan som idag ofta behandlas framgångsrikt. Cytostatika påverkar även 

fertiliteten då det minskar produktionen av könshormoner. Detta leder till att menstruationer 

ofta upphör. Vid cytostatikabehandling samt en tid efter avråds kvinnor från graviditet då 

det kan skada fostret. Då kroppen är försvagad till följd av sjukdom och behandling anses 

graviditet olämpligt då kroppen behöver tid för återhämtning. Då kroppen försätts i 

menopaus till följd av behandling kan kvinnor få besvär med de symtom som menopaus 

normalt medför såsom svettningar och blodvallningar. Ju äldre kvinnan är när hon försätts i 

menopaus desto större är risken att fertiliteten uteblir vid avslutad behandling (Nygren, 

2014). I dagsläget finns det möjlighet för kvinnor att frysa ner sina ägg för att öka chansen 

till graviditet efter behandling (Regionalt Cancercentrum, 2014).  

Bröstcancertumörer är i 70 procent av fallen beroende av det kvinnliga könshormonet 

östrogen för tillväxt. Detta beror på att vissa bröstcancerceller har östrogenreceptorer på sin 
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cellyta som gör tillväxten känslig för hormonet (Ericson & Ericson, 2013). Därför kan 

behandling riktas mot att minska nivåerna av östrogen i kroppen eller minska dess effekt, så 

kallad hormonell behandling (Nygren, 2014). Effekten av hormonell behandling leder till 

minskade östrogennivåer som kan försätta kroppen i menopaus. Detta kan ge besvär som 

sköra slemhinnor, svettningar, ökad risk för tromboser och livmodercancer (Järhult & 

Offenbartl, 2013; Nygren, 2014).   

Antikroppsbehandling är ett alternativ vid HER2-positiv bröstcancer. Det innebär att 

tumörcellerna har onormalt många HER2-receptorer på cellytan, vilket ökar stimuleringen 

av tumörcellernas förmåga till delning och tillväxt. För att ta reda på om tumören är HER2-

positiv eller inte tas ett vävnadsprov innan eller under operation. Antikroppsbehandling är 

till skillnad från cytostatika en riktad behandling som inte har lika stor påverkan på kroppens 

övriga celler. Detta medför färre biverkningar då det påverkar kroppen på färre sätt 

(Fredholm, 2015). 

Hälsa och välbefinnande 

Ordet hälsa är kopplat till hela människan och kan definieras som sundhet, friskhet eller 

välbefinnande (Wiklund, 2001). Dahlberg och Segesten (2010) beskriver hälsa som att ha 

en känsla av balans och jämnvikt i relation till andra och i livet i övrigt. Wiklund (2001) 

skriver att om människan enbart skulle ses som en biologisk varelse skulle ohälsa vara en 

kroppslig dysfunktion. Människan består av kropp, själ och ande vilket ger uttryck för 

människans komplexitet och mångsidighet (Eriksson, 2014). Då människan är 

mångdimensionell kan hälsa därför uttryckas i olika fenomen för varje person.  Hälsa kan 

därför uttryckas olika för samma person men vid olika tillfällen (Dahlberg & Segesten, 2010; 

Wiklund, 2001). Välbefinnande är något subjektivt och kan associeras med en persons inre 

upplevelse. Välbefinnande är ett begrepp som används inom fenomenologin och ger uttryck 

för en känsla i en persons livsvärld (Wiklund, 2001). Upplevd hälsa behöver inte betyda 

verklig hälsa, utan kan vara en upplevelse av välbefinnande trots objektiva tecken på ohälsa 

(Eriksson, 2014). På liknande sätt kan ohälsa upplevas trots verklig hälsa. Detta visar 

Eriksson (2014) i hälsokorset (bilaga 1). Almås och Myklebust Sörensen (2002) skriver att 

en kvinna som får bröstcancer ställs inför psykologiska utmaningar. Det är ångest inför sin 

sjukdom, risken att drabbas av metastasspridning, risk för att dö i sjukdomen och förändring 

av utseende och kvinnlighet. Sherman et al. (2016) menar att den plötsliga förändring som 

drabbar en kvinnas kropp under cancerbehandling kan påverka hennes tro och syn på sin 

kropp och öka den psykologiska påfrestningen. Förutsatt att cancerbehandlingen haft lyckad 

utgång och att inga objektiva tecken på ohälsa finns kan kvinnan fortfarande uppleva ohälsa 

och illabefinnande (bilaga 1).  
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Lidande 

Wiklund (2003) beskriver lidande som en form av hot, kränkning eller en förlust av 

människan själv. Lidande kan också beskrivas som att människan är avskuren från sig själv 

eller sin egen identitet. Det kan även bero på att människan inte tror sig kunna leva upp till 

sina egna eller omgivningens förväntningar (Wiklund, 2003). Merleau-Ponty (1997) menar 

att det lidande som drabbar den mänskliga kroppen innebär att människans varande till 

världen och till livet förändras. Efter och under en cancersjukdom kan det ansamlas känslor 

som leder till ett lidande då patienten upplever sig lämnad ensam med sina svårigheter, 

funderingar och oro (Dahlberg & Segesten, 2010). Eriksson (2014) belyser tre olika typer 

utav lidande. Dessa är livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. Livslidande berör hela 

människans liv, dess existens, hållning till sig själv och verklighet. Många kvinnor känner 

ett livslidande i form av förändringar i kroppsutseende och i relationen till sig själv och andra 

(Scmid-Büchi, Halfens, Müler, Dassen och van den Borne (2017). Sjukdomslidandet är 

relaterat till symtom och de begränsningar de medför, exempelvis biverkan av 

cytostatikabehandling. Vårdlidande är relaterad till vård och behandling, om sådan är 

bristfällig eller otillräcklig (Eriksson, 2014). Många cancerpatienter lider av psykisk ohälsa 

(Nikmanesh, Shirazi & Farazinezhad, 2017). Schmid-Büchi et al. (2013) skriver att det är 

vanligt att uppleva depression och ångest relaterat till cancerbehandling.  

Sexualitet och sexuell hälsa 

Sexuellt välbefinnande definieras enligt Världshälsoorganisationen (WHO) som en av 

beståndsdelarna för en god hälsa. Sexualiteten är en del av människan oavsett ålder, sexuell 

läggning, funktionsnedsättning eller hälsotillstånd (WHO, 2006). Sexualitet är mer än 

förmågan att ingå i ett samlag, det har även en känslomässig, intellektuell och social aspekt. 

Sexualiteten förstärker personligheten, kommunikation och kärlek (Chamberlain Wilmoth 

& Allard Ross, 1997). Sexualitet är en integrerad del av varje persons personlighet och en 

aspekt av att vara mänsklig (Folkhälsomyndigheten, 2012). WHO (2006) skriver att sex, 

könsidentiteter, sexuell läggning, erotik, njutning, intimitet och reproduktion är en stor del i 

människans liv. Det kan upplevas och uttryckas i tankar, fantasier, önskningar, övertygelser, 

attityder, värderingar, beteenden och relationer. Även om sexualitet kan omfattas av dessa 

dimensioner är det inte alltid de upplevs eller uttrycks. Det är ett samspel mellan biologiska, 

psykologiska, sociala, politiska, kulturella, religiösa, ekonomiska och andliga beståndsdelar.  

WHO (2006) definierar sexuell hälsa som ett fysiskt, känslomässigt, mentalt och socialt 

välbefinnande i samband med personens sexualitet, inte enbart frånvaro av sjukdom, 

dysfunktion eller funktionshinder. Sexuell hälsa kräver en respektfull och positiv inställning 

från deltagande parter för att uppfylla en god sexuell relation. En njutbar och säker sexuell 

erfarenhet ska vara fri från tvång, diskriminering, våld och att varje person respekteras 

(WHO, 2006). Barton, Wilwerding, Carpenter och Loprinzi (2004) samt Chamberlain 

Wilmoth och Allard Ross (1997) menar att den sexuella hälsan är viktig att ta hänsyn till då 
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det har inverkan på livskvalitén. Dow och Kennedy Sheldon (2015) samt Smith och Baron 

(2015) skriver att bröstcancerbehandling är förknippat med sexuell ohälsa och att det är 

viktigt att uppmärksamma i ett tidigt skede. 

Kroppsuppfattning 

Jahren Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2005) menar att kroppsbilden kan beskrivas som 

en yttre och inre del. Den yttre delen beskrivs som den fysiskt levda kroppen som kan beaktas 

och ankrar människan till världen medan den inre delen anknyts med själen och upplevelsen. 

Wiklund (2003) beskriver kroppen som en enhet av kropp, själ och ande och det är genom 

kroppen människan förhåller sig till och kommunicerar med andra. Därför blir kroppen en 

viktig del av människans identitet. Identitet och självkänsla speglar vem och vad människan 

upplever sig vara (Dahlberg & Segesten, 2010). Om kroppen förändras som en konsekvens 

av sjukdom kan människans syn på sig själv och sin identitet ändras. Detta kan ske när livet 

inte kan levas som önskat vilket även får påverkan på personens livssammanhang (Wiklund, 

2003). Fazzino, Clausis Hunter, Sporn, Christifano och Befort (2015) skriver att bröstcancer 

påverkar kvinnans syn på sig själv. Kvinnans självkänsla innan diagnostisering påverkar 

utfallet av hennes uppfattning kring sin kroppsbild efter behandling (Fazzino et al., 2015).   

Problemformulering 

Behandling mot bröstcancer består ofta av kombinerade behandlingsformer vilka kan 

påverka kvinnan både fysiskt och känslomässigt. Det är viktigt att undersöka hur kvinnors 

sexuella hälsa påverkas till följd av bröstcancerbehandling då den sexuella hälsan är en 

central del i kvinnans liv och är därför av relevans för både kvinnan och vårdpersonal. Med 

kunskap inom området belyses möjlig problematik som kvinnan upplever samt möjliggör 

förbättringar för att omvårdnaden ska bli adekvat. Då bröstcancer är en folksjukdom kommer 

sjuksköterskor träffa på dessa kvinnor i olika vårdsammanhang. Om sjukvården negligerar 

kvinnors sexuella hälsa eller om kunskap saknas kring hur den påverkas till följd av 

cancerbehandling finns det risk att det uppstår ett lidande för kvinnan. 

Syfte 

Syftet är att beskriva kvinnors upplevelse av sexuell hälsa under- och efter 

bröstcancerbehandling.  

METOD 

Den metod som användes var en litteraturöversikt baserad på kvalitativa studier. En 

litteraturöversikt beskrivs av Friberg (2012) att skapa ny kunskap i omvårdnad utifrån 

sammanställning av redan befintlig forskning inom området. En litteraturöversikt kan 
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innehålla både kvalitativa samt kvantitativa studier (Friberg, 2012). Denna litteraturöversikt 

har begränsats till kvalitativa studier eller kombinerade studier där fokus har lagts på den 

kvalitativa resultatdelen. Syftet med kvalitativ forskning är skapa ökad förståelse för 

personer och dess livssituation genom att studera patienters upplevelser, erfarenheter, 

förväntningar eller behov. Med analys och sammanställning av dessa artiklar kan ny kunskap 

genereras som kan användas till att hjälpa patienter och påverka det praktiska 

sjuksköterskearbetet (Segesten, 2012).  

 

 

Urval 

 
Inklusionskriterier var kvinnor över 18 år som behandlats eller behandlas för bröstcancer. 

Artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2002 till 2017. Den äldsta artikeln som 

inkluderades var från år 2004. Detta för att vara baserad på aktuell forskning. 

Litteraturöversikten skrevs ur patientens perspektiv. Inga geografiska begränsningar 

förekom.  

Datainsamling 

Datainsamlingen har gjorts genom att söka vetenskapliga artiklar som är aktuella för ämnet. 

Sökning av artiklar har skett systematiskt. Detta innebar att sökningen gjordes via en databas 

med relevanta sökord utifrån litteraturöversiktens syfte (Friberg, 2012). De sökord som 

användes var breast, cancer, sexuality, treatment, sexual, health, experience, female, side, 

effects och functioning (Bilaga 2).  Orden har kombinerats på olika sätt och trunkerats.  

Artikelsökningen genomfördes via databasen CINAHL samt Academic Search Elite som är 

sökmotorer för omvårdnadsorienterade vetenskapliga artiklar. Sökta artiklar har 

kvalitetsgranskats efter Friberg (2012) granskningsmall (bilaga 3). Kvalitetsgranskningen 

gav en vidare bild huruvida artikeln kunde inkluderas eller exkluderas i litteraturöversikten. 

Detta visas i artikelöversikten (bilaga 4). Artiklar som påvisade låg kvalité bortvaldes. Totalt 

inkluderas 9 artiklar av 28. Vissa exkluderades då de var kvantitativa, saknade tydlig 

beskrivning av metod eller problem.  

Analys 

Analysen genomfördes enligt en modell beskriven av Friberg (2012). De valda artiklarna 

analyserades genom fem steg. Första steget innebar att studierna lästes om flera gånger för 

att få en ökad förståelse för helheten. I andra steget identifierades det bärande innehållet i 

artiklarnas resultat. I det tredje steget sammanställdes studiernas resultat för att få översikt. 

I det fjärde steget jämfördes de olika studiernas resultat med varandra. I det femte steget 

utformades en ny helhet och nya teman skapades utifrån studiernas resultat. Analysprocessen 

var tidskrävande och författarna arbetade kreativt med ett öppet och nyfiket förhållningssätt. 

Denna litteraturöversikt presenteras i resultatet i olika teman (Friberg, 2012).  
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Etiska överväganden 

De etiska överväganden som togs i beaktande var att artiklarna som sökts var vetenskapligt 

granskade innan publicering för att säkerställa dess trovärdighet. Vid artikelgranskningen 

togs hänsyn till om valda artiklar var godkända av etiska kommittéer innan genomförandet. 

Dahlberg (2014) skriver att det ska finnas etisk medvetenhet gällande hur undersökningen 

genomförts. Informanter ska få information om studien och hur den ska gå tillväga, samt 

deras rättigheter till avbrytande eller avhopp trots att de tackat ja till medverkan.  All data 

och uppgifter ska förvaras anonymt och det ska inte gå att utläsa vilka som medverkat i 

undersökningen (Dahlberg, 2014). Använda källor har behandlats med respekt och har 

angetts med referens. Författarna har tagit hänsyn till sin egen förförståelse inom ämnet då 

de tidigare gjort en litteraturöversikt inom ett liknande område. Författarnas förförståelse 

präglas av att kvinnor genomgår negativa förändringar till följd av en bröstcancerdiagnos. 

Hänsyn till förförståelsen har tagits i beaktning för att undgå färgning av resultatet.  
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RESULTAT 

Det framkom fyra teman ur analysen som svarade på hur kvinnor upplevde sin sexuella hälsa 

under- och efter bröstcancerbehandling. Dessa är Behandlingens påverkan på samlivet, 

Kvinnans relation till sig och sin kropp, Intimitet och nära relationers betydelse och 

Kommunikation med hälso- och sjukvård. 

Behandlingens påverkan på samlivet  

Vid diagnostisering av bröstcancer låg det primära fokuset på att överleva en livshotande 

sjukdom. Kvinnan fokuserade på sin behandling och andra aspekter i livet hamnade i 

skymundan. Påverkan på den sexuella hälsan kom som en sekundär reaktion (Klaeson & 

Berterö, 2008). Majoriteten av kvinnorna upplevde en eller flera negativa förändringar på 

den sexuella funktionen till följd av bröstcancerbehandling. De upplevde minskad lust, 

smärta vid samlag till följd av vaginal torrhet, avsaknad av upphetsning och svårigheter att 

få orgasm (Archibald, Lemieux, Byers, Tamlyn & Worth, 2006; Flynn et al. 2011; Takashi 

& Kai, 2005; Vieira, Santos, Santos & Giami, 2014). Andra faktorer som påverkade 

sexlusten var fatigue, viktuppgång, vallningar och andra menopausala symtom. Kroppsliga 

förändringar påverkade också (Avis, Crawford & Manuel, 2004). Till följd av dessa sexuella 

problem upplevde sig kvinnorna mindre feminina och mindre värda som person eller kvinna 

(Archibald et al., 2006). Kvinnans sexualitet förändrades ofrivilligt till följd av behandling 

vilket hämmade deras autonomi och möjlighet att kunna uttrycka sin sexuella identitet 

(Klaeson & Berterö, 2008). Dessa biverkningar som påverkat den sexuella hälsan kvarstod 

en lång period efter avslutad behandling (Halley, May, Rendle, Frosch & Kurian, 2014). En 

del kvinnor tog behandlingens biverkningar på den sexuella hälsan med ro i tron på att det 

skulle bli bättre med tiden (Archibald et al. 2006). 

Tiden från behandling till upptagande av sexuell aktivitet varierade. En del återupptog det 

efter ett par dagar och andra efter flera månader. Det tros bero på tre olika faktorer, den 

fysiska- och psykiska återhämtningen från behandlingen, den sexuella relationens betydelse 

för paret och rädsla för negativ respons ifrån sin partner. Hur viktigt samlivet var för paret 

speglade en avgörande roll för hur snabbt paret återupptog sitt sexliv efter behandling. De 

par som inte lade så stor vikt vid sitt sexliv innan behandling hade ingen brådska att återuppta 

det (Takashi & Kai, 2005).  

De flesta kvinnorna upplevde två typer av förändringar efter kirurgi kring sin sexuella hälsa. 

Dessa var minskad upphetsning och nedsatt sexuell aktivitet. Flera kvinnor beskrev att de 

hade mindre samlag efter behandling då en av parterna i relationen var motvillig. Var det 

kvinnan som var motvillig till samlag kunde detta bero på fysiskt obehag vilket gjorde det 

svårt för kvinnan att ha en positiv inställning. Andra faktorer kunde vara att de förlorat energi 

till följd av behandling samt rädsla för graviditet (Takashi & Kai 2005). Mastektomi var 

förknippat med nedsatt lust och självmedvetenhet kring sin kropp men inte med sexuell 
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dysfunktion. Kvinnor utan bröstrekonstruktion tenderade att ha svårare att acceptera sin 

kropp i större grad än de som genomfört rekonstruktion (Avis et al., 2004). En del kvinnor 

berättar att de inte ville att deras partner skulle röra vid området från det bortopererade 

bröstet då det upplevdes extremt obehagligt. Detta ledde till att kvinnorna fick det svårt att 

koncentrera sig på nuet och njuta utan upplevde istället smärta under samlag. En annan 

kvinna berättade att hon saknade att få kyssar på brösten av sin partner eftersom detta ofta 

var en del av deras sexuella rutin före operationen. Området kändes obehagligt och gav en 

kittlande känsla (Takashi & Kai, 2005). Kvinnor som hade problem med lymfödem hade 

svårt med rörlighet och smärta i hand och arm. Det gjorde det svårt att tillfredsställa sin 

partner eller sig själv. De kvinnor som använde kompressionshjälpmedel för lymfödem 

upplevde svårigheter med att vara spontan gällande sexuell aktivitet då kompressionsplagget 

behövde plockas av. De kvinnor som behöll kompressionsplagget på upplevde att det 

skapade en barriär mellan dem själva och deras partner (Winch et al., 2015). 

Kvinnor som hade svårt att bli upphetsade berättade att det var svårt att komma igång med 

samlaget men när de väl kom igång kändes det bättre. Den uteblivna upphetsningen ledde, 

för en del kvinnor, till minskad eller utebliven njutning och tillfredställelse (Archibald et al., 

2006). Kvinnor berättade att de saknade den spontana pirrande känslan. Den kunde komma 

med tålamod, tid och mycket förberedelse men ibland uteblev den helt (Klaeson, Sandell & 

Berterö, 2011). En kvinna berättade att hon redan innan samlaget visste att det skulle göra 

ont och det fick henne att tappa lusten. En annan kvinna berättade att hennes slemhinnor var 

för sköra för att kunna ha samlag, smärtan kändes som sandpapper (Archibald et al., 2006). 

Kvinnor upplevde sin vagina sårbar och trots användning av glidmedel vid samlag behövde 

de vila flera dagar för att återhämta sig. Vissa kvinnor fick avstå samlag under behandling 

till följd av biverkningar som omöjliggjorde samlag. Efter avslutad behandling försökte vissa 

par ha samlag men kvinnans fysiska mående blev ofta sämre vilket tillslut ledde till att de 

avstod helt. Då kvinnans mående försämrades efter samlag skrämde detta hennes partner. 

En kvinna berättade att hennes partner tog hennes bröstcancerdiagnos hårt vilket gjorde att 

han tappade lusten inför sex då han var rädd att hon var för skör (Takashi & Kai, 2005). 

Kvinnor upplevde att deras kropp förändrades till det sämre under- och efter behandling. 

Fatigue, illamående, yrsel, smärta, sömnproblem, rynkor, muskelatrofi, omfördelning av fett 

till mage och stela höfter var några av förändringarna. Många upplevde sig äldre än sin 

biologiska ålder. Även om de besegrade bröstcancern återgick inte kroppen till den 

ursprungliga hälsan och styrkan (Klaeson & Berterö, 2008).  

Många kvinnor upplevde svårigheter att få orgasm och att dessa kändes mindre intensiva 

och njutbara än före behandling. Vissa kvinnor upplevde total avsaknad av orgasmer under 

sexuell aktivitet vilket ledde till frustration och att sex inte längre upplevdes som något roligt 

(Archibald et al., 2006). Sex upplevdes mer som ett arbete än något njutbart (Archibald et 

al., 2006; Klaeson & Berterö, 2008). Tillsammans med sin partner hittade kvinnor 

kompromissande lösningar till ett fungerande och njutbart sexliv. Kompromissande 

lösningar kunde vara hjälp utav glidmedel, oralsex eller vad som fungerade för paret 

(Archibald et al., 2006). En del kvinnor försökte öka lusten med hjälp av porrfilmer men det 

gav avsmak (Klaeson et al. 2011).  
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Kvinnor prioriterade sin sexuella hälsa på ett annat sätt än före behandling. Trots svårigheter 

att kunna genomföra ett njutbart samlag upplevdes det inte som ett problem. Sex- och 

samlevnad hade inte samma betydelse för kvinnan utan det fanns andra aspekter i livet som 

ansågs viktigare. Andra kvinnor upplevde inte sexualitet som en central del i livet innan 

behandling och detta kvarstod även efter behandling (Archibald, et al., 2006). Få kvinnor 

upplevde oförändrad sexuell funktion under och efter behandling. Dessa kvinnor upplevde 

sällan några menopausala symtom annat än utebliven menstruation (Archibald et. al., 2006; 

Vieria et al., 2014). Den uteblivna menstruationen kunde upplevas som en lättnad. Dessa 

symtom kom inom ett par månader (Klaeson & Berterö, 2008). Fåtal kvinnor upplevde en 

förbättrad sexuell funktion under behandling såsom ökad sexlust, mer njutning och 

intensivare orgasmer. Majoriteten av kvinnorna upplevde en bestående försämring i sin 

sexuella funktion. En del upplevde att den sexuella funktionen förbättrades med tiden men 

att den inte blev densamma som före behandling (Archibald et. al., 2006; Vieria et al., 2014).  

De kvinnor som försattes i förtidig menopaus upplevde att fertilitetsfrågan blev aktuell och 

att den besvärande dem. Det var svårt för kvinnorna att acceptera att inte längre vara fertila. 

Även de kvinnor som inte planerade fler barn upplevde det som en förlust och upprörande. 

Det upplevdes orättvist att inte själv ha möjlighet att kunna göra det valet. En del kvinnor 

var oroliga över hur graviditeten skulle påverka barnet. Dels risken för att själv få återfall 

men även risken att barnet skulle drabbas av cancer (Avis et al., 2004).   

Kvinnans relation till sig och sin kropp 

Kvinnor hade svårigheter med att känna igen sin kropp som förändrats till följd av 

behandling. De kände sig mindre feminina men inte för att de förlorat ett bröst utan för att 

de kände sig annorlunda. Det var mycket fokus på det förlorade bröstet men det tillkom 

andra biverkningar som påverkade kvinnan mer. Bland yngre kvinnor syntes identitetsfrågor 

mer tydligt än hos äldre kvinnor. De hade svårt att veta vilken grupp de skulle identifiera sig 

med om det var kvinnor i deras egen ålder utan liknande kroppsliga förändringar eller med 

äldre kvinnor som upplevde samma menopausala symtom (Klaeson et al., 2011). Kvinnor 

berättade att de kände sig som sina mödrar och rådfrågade dem om sina menopausala besvär 

(Klaeson & Berterö, 2008). De upplevde att kroppen utstrålade ålderdom, sjukdom och att 

den mist sin ungdomlighet (Avis et al., 2004; Klaeson et al., 2011). De äldre kvinnorna hade 

accepterat förändringarna bröstcancerbehandlingen medförde på ett annat sätt men kände 

lättnad och en samhörighet när friska kvinnor i samma ålder också nådde menopaus (Klaeson 

et al. 2011). Kvinnorna upplevde stöd och samhörighet tillsammans med andra kvinnor i 

liknande situationer. I stödgrupper vågade kvinnorna dela med sig av sina erfarenheter och 

besvär utan att känna sig annorlunda. Kvinnorna kämpade med att hitta sig själva i sin 

identitet med en samtidig känsla av att ingen förstod vad de gick igenom. De upplevde att 

andra hade förväntningar att de skulle vara glada och tacksamma att de levde och inte tycka 

synd om sig själva (Klaeson & Berterö, 2008).  
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En del av kvinnorna kände att de inte levde upp till samhällets ideal och syn på 

kvinnokroppen. Detta gjorde det svårt för kvinnorna att besöka offentliga platser (Klaeson 

& Berterö, 2008). Kvinnor som led av lymfödem kände sig oattraktiva. Desto mer lymfödem 

desto mer självmedvetna blev de. Lymfödemet kunde misstolkas för kroppsfett då det ter sig 

som klumpar (Winch et al., 2015). De upplevde obehag inför att visa sin kropp på offentliga 

platser på grund av reaktionerna som uppstod hos de personer som tittade. De kände sig 

skyldiga till att deras stympade kropp fick personer att känna sig genanta och det gjorde 

situationen olustig (Klaeson et al., 2011; Winch et al., 2015). Detta gjorde att kvinnorna ville 

skyla sin kropp för andras skull för att inte skapa reaktioner. Kvinnorna själva kände inte att 

de behövde skyla sin kropp för sin egen skull (Klaeson et al., 2011). En del kvinnor upplevde 

det mer besvärande med viktuppgång och håravfall än mastektomi eftersom detta syntes utåt 

(Avis et al., 2004).  

Den förändrade kroppen upplevdes främmande och inte som den egna. Kroppen upplevdes 

oregerlig och oförutsägbar. Dess utseende kändes ovant och kvinnorna kände sig obekväma 

i sina dagliga liv med ärr, förlust av bröst- och hår. Kvinnorna fick handskas med tankar och 

existentiella frågor de inte tidigare upplevt (Klaeson et al., 2011; Klaeson & Berterö, 2008). 

Kvinnorna kände sig skeva efter den kroppsliga förändringen där bara det ena bröstet var 

kvar (Avis et al., 2004). Detta gjorde att kvinnorna kände sig annorlunda och missnöjda med 

sin roll i livet. De försökte dölja sin sjukdom genom att förstärka sin kvinnlighet genom yttre 

attribut såsom kläder, smink och protes. Det var viktigt för kvinnorna att bibehålla sin 

femininet. Kvinnorna lade energi på att vara som vanligt och det som fick dem att känna 

normalitet och samhörighet i vardagen. Ansträngningarna med att framstå som en frisk 

välmående kvinna resulterade i sårbarhet (Klaeson et al., 2011; Klaeson & Berterö, 2008). 

En del kvinnor upplevde att de blivit mer hälsosamma efter bröstcancerbehandling än vad 

de tidigare varit. De såg diagnosen som ett tillfälle att försöka introducera fler hälsosamma 

vanor i sitt liv (Avis et al., 2004).  

En del kvinnor kände oro inför framtiden under behandling. De var osäkra på vad som 

orsakade de sexuella förändringarna, hur länge det skulle pågå och hur det skulle påverka 

deras förhållanden (Archibald et al., 2006; Klaeson & Berterö, 2008). De var rädda för 

negativ respons från sin partner vilket medförde att de var rädda för att återuppta samlag 

(Takashi & Kai, 2005; Vieria et al., 2014). Denna rädsla verkade grunda sig i att kvinnorna 

hade svårt att acceptera sitt yttre efter kirurgi och att negativ respons påverkade deras 

självacceptans (Takashi & Kai, 2005). Vissa kvinnor vågade inte lämna sina relationer i 

rädsla av att bli ensamma. De kände att de inte kunde leva upp till förväntningarna som ställs 

på en kvinna i ett förhållande. De kände sig inte längre attraktiva (Klaeson et al. 2011). 

Kvinnor kände att de måste upprätthålla sitt yttre attribut och vara attraktiv för att duga åt 

sin man. Dessa kvinnor upplevde en stor osäkerhet kring sin duglighet och var rädda att 

mannen skulle lämna henne för en frisk kvinna (Vieira, et al. 2014). Yngre kvinnor som inte 

levde i ett förhållande som till följd av behandling försattes i förtidig menopaus kände sig 

äldre än de egentligen var. De såg svårigheter med att kunna träffa en partner som kunde 

förstå och acceptera situationen (Archibald et al., 2006). En del kvinnor kände sig mindre 

feminina, mindre sexuella och att de förlorat en del utav sig själva (Archibald et al., 2006; 
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Klaeson & Berterö, 2008). De sexuella besvären ledde till en känsla av ilska över att inte ha 

kontroll över sin kropp och att deras njutning minskade eller uteblev (Archibald et al., 2006; 

Klaeson et al. 2011). En kvinna beskrev det som att hon blivit bestulen på sin sexuella 

njutning. Kvinnorna upplevde en känsla av orättvisa inför sig själv och sin partner. De kände 

sig ansvariga både för sin egen njutning och sin partners istället för att se det som att de 

anpassade sig till de rådande förhållandena (Archibald et al., 2006).  

Det var lättare för kvinnorna att visa upp sina ärr när de vant sig vid dem, medan andra 

gömde dem under längre tid. Det var en stor kontrast mellan de som dolde sina ärr jämfört 

med de som vågade visa upp dem med en gång. De kvinnor som var bekväma med sina ärr 

var nöjda med sitt utseende trots mastektomi eller såg inte brösten som en symbol för 

femininitet. Vissa kvinnor var rädda att skrämma sin partner med sina ärr så de valde att 

skyla sig under sex. De kunde även bestämma sig för att inte visa sina ärr för sina barn eller 

berätta för nära och kära om sin mastektomi. För dem var brösten en symbol för femininet 

och kvinnlighet. Rädslan för negativ respons reflekterade deras självacceptans efter kirurgi 

(Takashi & Kai, 2005).  En kvinna berättade att hon var tvungen att använda sig av alkohol 

för att vara bekväm i sin femininet och känna sig sexig vid sexuell aktivitet. Utan alkohol 

behövde hon dölja sin kropp för att genomföra ett samlag (Klaeson & Berterö, 2008). 

Intimitet och nära relationers betydelse 

Kvinnor som genomgått bröstcancerbehandling ansåg att relationen var av betydelse för den 

sexuella hälsan och hur de hanterade de svårigheter som uppstod. Relationen innan 

bröstcancerbehandlingen speglade hur paret bemötte de svårigheter som de ställdes inför. I 

en väl fungerande relation kunde paret stötta och kommunicera med varandra för att hitta 

lösningar (Takashi & Kai, 2005). Komplicerade relationer eller relationer med dålig 

kommunikation tenderade till att spricka eller ha fler sexuella besvär (Avis et al., 2004; 

Takashi & Kai, 2005). En del par hade ingen kommunikation kring deras sexliv innan 

bröstcancerbehandling vilket gjorde kvinnorna tveksamma till att diskutera detta med sin 

partner. Detta ledde till att kvinnorna var tysta om sina besvär tills det blev outhärdligt 

(Takashi & Kai, 2005). Ett fåtal kvinnor beskrev osäkerhet i sitt förhållande till sin partner 

och en känsla av att inte leva upp till sin partners förväntningar (Klaeson et al. 2011). Vissa 

kvinnor hade sex med sin partner mot sin vilja för att de trodde att det förväntades av dem i 

relationen trots att de inte återhämtat sig fysiskt eller psykiskt efter behandling (Takashi & 

Kai, 2005). Andra kvinnor berättade att samlag inte gav någon njutning utan upplevde att 

deras partner använde kvinnans kropp för sin egen njutning (Viera et al. 2014). En kvinnas 

partner tvingade henne att dölja sina ärr under samlag även om hon var bekväm med att visa 

upp dem (Takashi & Kai, 2005).  

Kvinnor som genomgått bröstcancerbehandling upplevde att tålamod och förståelse hos sin 

partner var en viktig faktor. Genom att deras partner gav dem tid och stöttning för att 

återhämta sig gav detta kvinnorna en känsla av uppmuntran och förståelse. Detta kunde 

partnern visa genom att låta kvinnan avgöra när hon var redo för samlag (Archibald et al., 
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2006). Kvinnor lyfter att deras partners har en viktig roll i att stötta kvinnan för att sexlivet 

ska vara fungerande. Kvinnorna uppskattade uppmuntran och komplimanger från sin 

partner. Detta gav dem bekräftelse och gjorde det lättare att acceptera de kroppsliga 

förändringarna (Winch et al., 2015).  

Merparten av kvinnorna som upplevde sexuella förändringar försökte aktivt hitta lösningar 

(Archibald et al. 2006; Takashi & Kai, 2005). Genom kommunikation sökte kvinnorna 

förståelse hos sin partner, vilket minskade den psykologiska påfrestningen. Dessa par var 

öppna om sin sexuella relation och ansåg att det var en central del i deras förhållande. De 

var måna om att båda parter var tillfredsställda med deras sexliv likt innan 

bröstcancerbehandling. En kvinna berättade att hon besvärades av vaginal torrhet men tack 

vare en ärlig och rak kommunikation med sin partner kunde de lösa situationen genom ett 

längre förspel (Takashi & Kai, 2005). Tillsammans med sin partner hittade de nya sätt att 

njuta av sex (Archibald et al. 2006). Kvinnan beskrev också att en öppen kommunikation är 

avgörande faktor för ett fungerande sexliv (Takashi & Kai, 2005). Då den spontana lusten 

uteblev upplevde kvinnorna att samlaget ofta genomfördes på deras partners initiativ 

(Klaeson et al. 2011).  Flera kvinnor beskrev att deras relation med sin partner blivit mer 

intim då deras partner tog hänsyn till deras mående. Trots att de var mindre sexuellt aktiva 

hade deras känslomässiga band blivit starkare (Archibald et al., 2006; Avis et al., 2004; 

Klaeson et al., 2011; Klaeson & Berterö, 2008; Takashi & Kai, 2005; Vieria et al., 2014). 

Behovet av närhet och kramar med sin partner ökade och ersatte den sexuella lusten vilket 

också fick relationen att bli mer intim (Klaeson & Berterö, 2008). Trots utebliven erotik 

kände kvinnorna sig trygga, älskade och uppskattade i förhållandet med sin partner. 

Diagnosen fick kvinnorna att omvärdera sina prioriteringar i livet och de valde då att 

fokusera på betydande relationer som familj, vänner och partner. Dessa intima relationer 

kompenserade för det som bröstcancerdiagnosen tagit ifrån dem (Avis et al., 2004; Klaeson 

et al., 2011; Klaeson & Berterö, 2008). En kvinna berättade att hon valde att lämna sin man 

när hon fick reda på att hon bara hade ett fåtal år kvar att leva. Hon ville inte spendera den 

sista tiden i ett olyckligt förhållande (Avis et al., 2004). 

Kommunikation med hälso- och sjukvård 

Flera kvinnor som valde att ta hjälp av hälso- och sjukvården på grund av sina sexuella 

besvär möttes av besvikelse. Vissa kvinnor upplevde att de inte fick någon hjälp och möttes 

av okunskap inom ämnet. Andra kvinnor hamnade mellan stolarna då de sökte sig till 

sjukvården men blev vidareskickade till en annan vårdgivare. Ingen ville ta ansvar eller 

bemöta problemet (Takashi & Kai, 2005; Halley et al., 2014). Överlag upplevde kvinnorna 

att de fick bristande eller ingen information kring de sexuella problem som kunde uppkomma 

i samband med och efter behandling (Arcibald et al., 2006; Halley et al., 2014; Takashi & 

Kai, 2005; Winch et al., 2015). De önskade att de fått mer information ifrån sin vårdgivare. 

När dessa sexuella problem uppstod var det många kvinnor som inte visste vart de skulle 

vända sig för att få hjälp (Archibald et al., 2006; Halley et al., 2014; Takashi & Kai, 2005). 

Flera kvinnor upplevde att de biverkningar som påverkade den sexuella hälsan uppstod en 



15 

 

tid efter behandling och att de då inte hade samma kontinuerliga kontakt med sjukvården. 

Detta fick kvinnorna att känna sig övergivna. De beskrev det som att den täta kontakt de haft 

under den mest intensiva behandlingen fått ett abrupt slut och att kvinnorna upplevde 

biverkningar långt efteråt. De kvinnor som valde att återuppta sexlivet en längre tid efter 

behandling upplevde inte samma möjligheter att få hjälp med sina besvär (Halley et al., 

2014). 

Kvinnor sökte hjälp för att möjliggöra ett fungerande sexliv efter bröstcancerbehandling. Det 

var viktigt för kvinnorna att få information och diskutera möjliga biverkningar som kunde 

påverka hennes sexuella hälsa. En kvinna fick instruktioner från sin vårdgivare om hur hon 

skulle gå tillväga steg för steg för att introducera samlag efter behandling (Vieira et al., 

2014). Flera önskade även rådgivning tillsammans med sina partners (Flynn et al., 2011). En 

del kvinnor fick inte adekvat information och förstod därför inte att det var biverkningar som 

orsakade deras sexuella problem (Archibald et al., 2006; Flynn et al., 2011). Vissa kvinnor 

önskade att de hade möjlighet att vända sig till en klinik efter avslutad behandling för att 

kunna reflektera över behandlingens påverkan och möjliga åtgärder. Detta för att informeras 

om vad de kan förvänta sig efter behandling (Halley et al., 2014). När kvinnorna fick bra 

information kring biverkningar minskade detta deras oro då de blev införstådda med 

behandlingens effekter. En minoritet önskade ingen information kring biverkningar på den 

sexuella hälsan (Archibald et al., 2006). Vissa kvinnor upplevde att de fick direkta råd från 

vårdgivaren vilket inte gav plats för diskussion om kvinnans individuella behov (Vieira et 

al., 2014). Flera upplevde att de fick praktiska råd för de fysiska besvären men ingen hjälp 

för den psykologiska delen (Halley et al., 2014).  

Kvinnor upplevde svårigheter att ta upp sexuella problem om deras vårdgivare var män 

eftersom de tyckte det var genant. De hade önskat att de fått tala med en sjuksköterska av 

samma kön eftersom det upplevdes lättare. Vissa kvinnor upplevde det svårt att uttrycka sina 

problem i ord och att det hade varit lättare att få en broschyr inom ämnet (Takashi & Kai, 

2005). Andra kvinnor var ovilliga att diskutera sina sexuella besvär med vårdgivare, vänner 

eller familj (Winch et al., 2015). Flera önskade att vårdgivaren initierade samtal om sexuella 

problem då det är ett känsligt ämne att ta upp. Ett förslag var att det skulle vara en rutinfråga 

vid uppföljning (Flynn et al. 2011). Kvinnor upplevde att vårdgivare fokuserar på det 

medicinska och inte tar hänsyn till individens sexuella besvär (Halley et al., 2014; Klaeson 

& Berterö, 2008). Vaga symtom blev ofta tolkade som psykologiska problem och ansågs 

inte vara ett problem som sjukvården kunde hjälpa till med (Klaeson & Berterö, 2008). En 

kvinna berättade att hon fick rådet att använda glidmedel och ha samlag med sin partner, 

annars skulle partnern skaffa en älskare vid sidan om. En annan kvinna fick rådet att bara ha 

samlag ändå trots sexuella besvär. De beskrev att de fick vårdgivarens privata åsikter och 

inte de professionella (Takashi & Kai, 2005). 
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Resultatsammanfattning 

Bröstcancerbehandling påverkade kvinnors sexuella hälsa i flera aspekter. Kvinnorna 

drabbades av vaginal torrhet, nedsatt lust, utebliven upphetsning, smärta vid samlag och 

menopausala symtom som påverkade den sexuella hälsan. Yngre kvinnor som försattes i 

menopaus till följd av behandling förlorade sin fertilitet vilket gav upphov till existentiella 

frågor. Mastektomi påverkade kvinnans utseende och syn på sin kvinnliga kropp. Flera 

kände sig mindre feminina, sämre som kvinna vilket skapade en ohälsosam 

självmedvetenhet. De som levde i en parrelation ställdes inför påfrestningar vilket antingen 

gjorde paret starkare eller ledde till separation. Kommunikation, tillit och tålamod var 

komponenter som kvinnorna uttryckte var viktigt i deras relation för att bibehålla en god 

sexuell hälsa. Samhällets ideal av den kvinnliga kroppen påverkade kvinnornas självbild och 

hur de kände inför att visa sin kropp på offentliga platser. Generellt upplevde kvinnorna att 

de fått bristfällig information om hur behandlingen kunde påverka den sexuella hälsan. De 

möttes av okunskap och oförmåga att möta kvinnan och hennes besvär på ett individuellt 

sätt. Det framkom tydligt att kvinnor gjorde omprioriteringar i livet efter 

bröstcancerbehandling där det som var viktigast var det egna måendet och nära relationer 

som betydde mycket för kvinnan.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Den metod som valdes var en litteraturöversikt baserad på kvalitativa studier enligt Friberg 

(2012). Detta ansågs vara en lämplig metod då målet med kvalitativa studier är att få 

förståelse för valt fenomen. För att skapa förståelse för det valda fenomenet undersöks 

erfarenheter, förväntningar, upplevelser eller behov (Friberg, 2012). Då syftet med denna 

litteraturöversikt var att belysa kvinnors upplevelser av sin sexuella hälsa under- och efter 

bröstcancerbehandling stämde metoden överens med syftet. En annan metod som hade varit 

lämplig var en intervjustudie. Det hade kunnat bidra till fler kvinnors upplevelser inom 

ämnet. Då tiden ansågs begränsad valdes denna metod bort. Med denna litteraturöversikt har 

författarna sammanställt befintlig forskning i en ny helhet.  

Vid artikelsökningen inkluderades kvinnor från 18 år och uppåt. Detta för att diskussion 

kring sexuell hälsa kan ge en etisk problematik om deltagarna inte är myndiga. Detta 

möjliggjorde att kvinnor som önskade delta i studier kunde göra detta utan vårdnadshavares 

samtycke men också för att det är ovanligt att bröstcancer drabbar kvinnor före 30 års ålder. 

Ingen äldre åldersbegränsning valdes då sexuell hälsa innefattar även äldre kvinnor. 

Sexualitet är en del av kvinnan oavsett ålder eller hälsotillstånd (WHO, 2006). Med ett brett 

åldersspann gavs möjlighet att jämföra likheter och skillnader i den sexuella hälsan hos både 

pre- och postmenopausala kvinnor. Inkludering av ett visst åldersspann skulle kunna 

medföra ett likformigt resultat. I litteraturöversikten tänkte artiklar från och med år 2002 

inkluderas. Den äldsta som inkluderades publicerades år 2004. Detta för att 

litteraturöversikten ska baseras på aktuell forskning. Forskning kring bröstcancerbehandling 

utvecklas ständigt. Artiklar som baseras på äldre behandlingsmetoder ger inte ett aktuellt 

resultat. En åldersbegränsning på 10 år kunde genererat ett uppdaterat resultat men ett färre 

antal artiklar hade funnits att tillgå. Således bör det poängteras att en upplevelse av ett 

fenomen alltid kommer att vara individuellt och personligt. På så sätt blir en upplevelse 

aldrig utdaterad men då behandlingsformerna uppdateras blir upplevelser kring en viss 

behandling inte längre lika användningsbar. Ingen geografisk begränsning förekom då 

författarna önskade ett brett resultat från olika kulturer. Detta för att ta reda på hur olika 

kulturer och kvinnosyner kunde påverka kvinnornas upplevelser. Totalt inkluderades 9 

stycken artiklar från olika delar i världen. De sökmotorer som användes var CINAHL och 

Academic Search Elite. Dessa sökmotorer genererade omvårdnadsvetenskapliga artiklar 

vilket var aktuellt för det valda syftet. De sökord som användes var relevanta för det valda 

syftet och anpassades för att hitta en överskådlig mängd artiklar. 

Vid sökningen lästes alla artiklarnas titlar. Därefter lästes abstraktet till de titlar som 

bedömdes relevanta för syftet. De abstrakt som var fortsatt intressanta inkluderades vidare 

och artikeln lästes i sin helhet och kvalitetsgranskades. Här exkluderades flertalet artiklar 

som inte levde upp till den kvalité som förväntades. Vissa artiklar exkluderades även när de 
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lästes i sin helhet då de inte svarade på syftet. Inledningsvis inkluderades både kvalitativa- 

och kvantitativa artiklar. Senare togs ett beslut om att enbart använda kvalitativa artiklar då 

de beskriver upplevelser av ett fenomen. De kvantitativa artiklarna ansågs överflödiga då de 

inte tillförde några upplevelser eller ny information. Vidare gjordes en artikelanalys enligt 

Friberg (2012) för att hitta relevanta delar i artiklarna. De valda artiklarna lästes flera gånger 

för att ge en ökad förståelse. Artiklarnas innehåll har diskuterats under hela processen för att 

undvika feltolkning. Relevanta delar i texten som svarade på syftet markerades. Därefter 

sammanställdes likheter och skillnader för att slutligen hitta bärande enheter som genererade 

fyra olika teman som presenterades i resultatet.  

Vid kvalitetsgranskningen kontrollerades bland annat artiklarnas etiska resonemang. 

Artiklar inkluderas enbart om de godkänts av en etisk kommitté eller om de fört ett etiskt 

resonemang som fick studien att verka tillförlitlig. I det etiska resonemanget bör de tagit upp 

de medverkandes autonomi, anonymitet, samtycke och frivilliga medverkan. Andra aspekter 

vid kvalitetsgranskningen gav en vidare bild av hur artiklarna kunde inkluderas eller 

exkluderas. Vissa artiklar exkluderas då de saknade tydligt syfte och metod. Artiklarna 

förväntades ha ett strukturerat upplägg, tydligt formulerat problem och tillvägagångssätt. 

Detta gjorde att en del artiklar exkluderas till följd av resultatets bristande trovärdighet. Trots 

noggrann analysering finns det alltid risk för feltolkning vilket gör att litteraturöversiktens 

trovärdighet kan ifrågasättas. Ett exempel på detta kan vara att artiklarna lästes och tolkades 

på engelska vilket inte är författarnas modersmål. Ett noggrant tillvägagångssätt och en 

tydlig analysmetod har använts vilket bör stärka trovärdigheten. Då resultatet svarade på 

syftet stärks litteraturöversiktens validitet. Författarna har tagit hänsyn till sin egen 

förförståelse. Då författarna tidigare gjort en litteraturöversikt inom ett liknande ämne finns 

risk för färgning av resultatet. Detta bör inte beaktas som en brist då syftet varit i fokus under 

processens gång och data har handskats varsamt. Delar av litteraturöversiktens resultat anses 

vara överförbart till andra sammanhang. Exempelvis kan kvinnor som behandlats med 

cytostatika mot andra cancersjukdomar uppleva liknande besvär. Även bristande 

information och kommunikation kring sexuell ohälsa kan upplevas i andra kontexter. Det 

framkommer i resultatet att vårdpersonal generellt sett har svårigheter att tala om sexuell 

hälsa och initiera samtal kring ämnet. Oväntade biverkningar till följd av bristande 

information om läkemedelsbehandling kan även ses i andra sammanhang. Trots att 

upplevelser är personliga kan kvinnor som drabbats av bröstcancer generellt sett ses som en 

sårbar grupp. 

Resultatdiskussion 

Kvinnornas sexuella hälsa förändrades till följd av bröstcancerbehandling både kroppsligt 

och emotionellt. Av resultatet framkom att kvinnorna gick igenom en identitetsförändring. 

Denna förändring påverkade kvinnorna långt efter avslutad behandling, ibland med livslånga 

konsekvenser för kvinnornas upplevelse av hälsa och välbefinnande.  
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I resultatet framkom att bröstcancerbehandling drabbar en kvinnas alla dimensioner. Detta 

innebar en förändring på både ett fysiskt och psykiskt plan vilket var genomgående i de 

studier som analyserats. Det fanns skillnader mellan pre- och postmenopausala kvinnor där 

de yngre kvinnorna som ännu inte nått menopaus drabbades av en mer omfattande 

förändring. De försattes i tidig menopaus vilket gav upphov till existentiella frågor, känsla 

av okvinnlighet och de blev fråntagna den reproduktiva möjligheten. Bakewell och Volker 

(2005) beskriver att kvinnor simultant sörjer både cancerdiagnosen och förlusten av sin 

fertilitet. Postmenopausala kvinnor upplevde inte samma förlust då de redan genomgått 

förändringarna menopaus medför. De yngre kvinnorna hade svårare att identifiera sig i den 

postmenopausala kroppen. Bakewell och Volker (2005) skriver att menopaus som orsakas 

till följd av cytostatika ger en plötslig övergång. Den naturliga övergången sker mer gradvis. 

Återkommande i artiklarna var känslan av att ha förlorat sin kvinnlighet. Förlusten av 

fertiliteten kan vara en bidragande orsak till denna känsla men även den kroppsliga 

förändringen som att förlora ett bröst, håravfall och utebliven menstruation kan vara 

bidragande faktorer. Menstruation är en symbol för en fertil och välmående kvinnokropp. 

Då menstruationen upphörde gav det en känsla av att kroppen var i obalans. Vissa kvinnor i 

övergångsåldern till menopaus upplevde en lättnad när menstruationen upphörde. Kvinnor 

som inte önskade fler barn beskrev ändå en känsla av förlust då de fråntogs rätten att kunna 

välja. Kvinnorna lärde sig att de kroppsliga förändringar och den sjukdomstid de genomgått 

inte gjort dem mindre värda som människor.  

Kvinnor som drabbades av bröstcancer upplevde både fysiskt och känslomässigt lidande.  

Horgan, Holcombe och Salmon (2010) beskriver vikten av att tillåta sig själv att känna att 

situationen är fruktansvärd och att få reagera därefter. Situationen framkallar känslor av 

smärta och lidande. Eriksson (2014) beskriver att livslidandet berör hela människans liv, 

dess existens, hållning till sig själv och verklighet. Genom att acceptera sin situation kunde 

kvinnorna reflektera och lära sig att hantera sin sjukdom. Detta var även en förutsättning för 

att situationen skulle bli hanterbar. I och med denna reflektion sattes livet i ett nytt perspektiv 

och det gjordes omprioriteringar. Familj och sitt eget mående prioriterades. Andras tycken 

och dömande åsidosattes mer än tidigare. Horgan et al. (2010) skriver att kvinnor som inte 

accepterar sin situation riskerar att leva i förnekelse, vilket inte ger dem möjlighet att 

bearbeta situationen, känslor eller upplevelser. Då de inte reflekterade kring sin sjukdom 

genomgick de därmed inte samma mentala utveckling. De upplevde sjukdomen surrealistisk 

då de inte tog till sig situationen vilket gjorde att de heller inte bar med sig några positiva 

förändringar.  

KASAM står för Känsla av sammanhang och är en teori av Antonovsky (1987) som 

beskriver hur en människa kan uppleva hälsa och meningsfullhet trots svårigheter som 

uppstår. KASAM innefattar begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Genom att 

kvinnan bearbetar, reflekterar och accepterar det hon går igenom kan detta relateras till 

begriplighet då hon förstår situationen på ett annat sätt. Hanterbarhet handlar om hur kvinnan 

hanterar situationen, om hon har de resurser som krävs. Detta kan kopplas till kvinnans 

sexuella hälsa genom att hon hittar hjälpmedel som förenklar de rådande förhållandena. 

Genom stöttning från partner och en positiv inställning kan kvinnan finna meningsfullhet i 
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sin situation genom att motiveras av tro och förhoppning om att det kommer att bli bättre 

(Antonovsky, 1987). På detta sätt kan känslan av sammanhang och meningsfullhet i livet 

stärkas och kvinnan kan uppleva välbefinnande trots förekomst av objektiva tecken på ohälsa 

(Eriksson, 2014). För att kvinnorna skulle uppleva hälsa och välbefinnande under- och efter 

bröstcancerbehandling krävdes bearbetning och acceptans av situationen. Det framkom även 

i resultatet att kvinnorna värderade en stöttande partner, gott bemötande och adekvat 

information från vårdpersonalen. Detta skapade en trygghet i en annars otrygg situation 

vilket kunde stärka kvinnans känsla av välbefinnande. De kvinnor som inte accepterade sin 

sjukdom kunde i efterförloppet uppleva en känsla av illabefinnande trots att det inte längre 

fanns några objektiva tecken på ohälsa. Detta kan ses i Erikssons (2014) hälsokors (bilaga 

1). Kvinnor som saknade stöd från omgivningen eller fick bristande hjälp från sjukvården 

kunde uppleva ökat illabefinnande i sin sjukdomsupplevelse tillskillnad från kvinnor med 

bättre förutsättningar.  

Sheppard och Ely (2008) skriver att när kvinnan förändras på grund av sjukdom finns det 

risk att kvinnans femininitet och kroppsliga självuppfattning förändras. Bilden av kvinnans 

kropp var inte det som kvinnan själv eller andra förväntade. Öhman (2009) skriver att 

människan föds till ett kön men det som anses manligt och kvinnligt är skapat av samhället, 

kultur och tradition. Förändringen gav upphov till existentiella frågor och en omdefiniering 

av jaget. Genomgående i resultatet försökte kvinnor upprätthålla vad som ansågs vara, ett 

kvinnligt yttre attribut. Det yttre attributet var viktigt då det gav dem chansen att handskas 

med sin sjukdom ostört eller för att leva upp till samhällets ideal kring kvinnokroppens 

utseende. Kvinnor kämpade med ett friskt yttre för att inte ses som sin sjukdom. Det var ett 

sätt att inte visa sig svag. Genomgående i resultatet var att kvinnorna trots sitt kämpande för 

normalitet insåg att de blev tvungna att acceptera och lära sig leva i sin förändrade kropp. 

Detta för att möjliggöra ett välbefinnande i livet och i sig själv. Öhman (2009) menar att det 

i hälso- och sjukvården finns risk att patienter bemöts utifrån vad som förväntas vara manligt 

och kvinnligt beteende då det finns genuskodade föreställningar om normer och värderingar 

kring kvinnor och män. Därför är det viktigt att bemöta patienter med ett personcentrerat 

förhållningssätt för att förhindra att bemötandet blir färgat av kulturella normer och 

värderingar kring kvinnors sexualitet. Ett personcentrerat förhållningssätt ska innefatta 

respekt för patienten som unik individ och göra patienten delaktig i den egna vården 

(Arakelian et al., 2017).  

Kvinnosynen skiljer sig i olika kulturer. I denna litteraturöversikt inkluderades artiklar från 

hela världen för att jämföra likheter och skillnader. Kvinnosynen påverkade kvinnans 

mående, syn på sig själv och hur hon bemöttes av vårdpersonal. Det framkom hur kvinnor 

uttryckte en känsla av missanpassning och oduglighet som kvinna. Detta bottnade i ett ideal 

som kvinnan kände att hon inte kunde leva upp till. I en artikel från Japan skriven av Takashi 

och Kai (2005) uppmärksammades en hårdare kvinnosyn. Där hade kvinnorna som tagit 

hjälp av hälso- och sjukvården med sexuella problem mötts av ultimatum och oförståelse. 

Kvinnan ansågs vara ansvarig för relationen med sin partner. Levde hon inte upp till det som 

förväntades av en maka så skulle hon bli lämnad eller utbytt. Av japansk vårdpersonal kunde 

kvinnan få rådet att ha samlag trots sina besvär med smärta eller dylikt. De japanska 
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kvinnorna hade generellt fler problem och svårt att få stöttning. I andra studier framkom 

knapphändig information dock var den betydligt mer individinriktad och ödmjukt anpassad. 

Överlag var kvinnorna besvikna med den information de fått.  

Även synen på sexuellt våld skiljer sig i olika kulturer och det är upp till varje par att avgöra 

vad som anses sexuellt acceptabelt (Löfgren-Mårtensson, 2013). I resultatet framkom det att 

en del kvinnor känner tvång och skyldighet till att tillfredsställa sin partner sexuellt. Vissa 

kvinnor kände sig tvingade till samlag mot sin vilja vilket skapade fysisk och psykisk smärta. 

Andra kvinnor upplevde att män utnyttjade kvinnans kropp till sin egen njutning. Dessa 

scenarion kunde upplevas som kränkande och som ett sexuellt övergrepp. De upplevdes även 

kränkande och som ett sexuellt övergrepp när kvinnan tvingades skyla sin kropp för sin 

partner under samlag mot sin vilja. WHO (2006) skriver att en njutbar och säker sexuell 

upplevelse ska vara fri från tvång, diskriminering, våld och bottna i respekt för alla parter. 

I resultatet framkom en tydlig röd tråd vad gäller kommunikation kring sexuell ohälsa med 

hälso- och sjukvården. Överlag upplevde kvinnorna att informationen var otillräcklig. Vissa 

kvinnor saknade insikt i att deras sexuella ohälsa berodde på behandlingens effekter. Andra 

kvinnor upplevde att deras sexuella besvär inte uppmärksammades eller togs på allvar. Katz 

(2005) skriver att sjuksköterskor undviker att diskutera ämnet med sina patienter då de 

upplever det genant eller inte anser att det är deras ansvarsområde. De kan även vara rädda 

för att förolämpa patienten eller kränka dess integritet. Ibland uteblir diskussion om sexuell 

hälsa mellan patient och sjuksköterska då det blir ett missförstånd om vem som ska initiera 

diskussionen. Sjuksköterskan väntar på att patienten berättar om hennes besvär och patienten 

väntar på att sjuksköterskan ska fråga om dem. Genom att undvika ämnet missar 

sjuksköterskorna ett värdefullt tillfälle att utbilda patienter, arbeta förebyggande mot 

sexuella ohälsa och kunna tillhandahålla en helhetssyn på patienten. En annan viktig aspekt 

vid samtal med patienter kring sexuell hälsa är bra förutsättningar. Detta kan vara avskildhet 

från andra patienter och tid för diskussion. Detta för att patienterna ska känna sig trygga och 

våga öppna sig inför sjuksköterskan. Vissa kvinnor har lättare att öppna sig efter en stunds 

småprat. Andra föredrog att frågan kring sexuell hälsa normaliserades genom att 

sjuksköterskan förklarar att frågan alltid ställs. Ett exempel på en sådan fras kunde vara ”Jag 

brukar alltid fråga patienter om de har några bekymmer kring sin sexuella hälsa”.  

För att lättare initiera samtal om sexuell hälsa beskriver Katz (2005) två olika modeller. 

Dessa är PLISSIT och BETTER där PLISSIT är den mest använda och BETTER riktar sig 

främst mot cancerpatienter. Modellerna innebär att patienter ska ges möjlighet att prata om 

sin sexualitet och få tillräckligt med information för ett fungerande sexliv. Det handlar om 

att normalisera frågan kring sexuell hälsa då det är en integrerad del av omvårdnaden som 

lätt förbises. Dessa modeller syftar till att användas som hjälpmedel i sjuksköterskans 

profession för att i det praktiska arbetet våga initiera samtal om sexuell hälsa.  
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Slutsats 

Resultatet visar att kvinnors sexuella hälsa förändras under- och efter bröstcancerbehandling. 

Majoriteten av kvinnorna upplevde en försämrad sexuell hälsa med problem som vaginal 

torrhet, smärta vid samlag, minskad lust- och tillfredställelse. De möttes av existentiella 

frågor där de ifrågasatte sin kvinnlighet, värde och självacceptans. Den erotiska delen 

minskade medan behovet av intimitet ökade. Det som var viktigt för kvinnorna var att ha en 

stöttande partner som de kunde kommunicera med kring de svårigheter de upplevde. Det var 

viktigt att partnern hade tålamod och acceptans till de förändringar behandlingen medförde. 

Information från hälso- och sjukvården var bristfällig och fåtal kvinnor var nöjda med den 

hjälp de fått kring sin sexuella hälsa. Slutsatser kan dras att hälso- och sjukvårdspersonal 

brister i bemötandet av sexuell ohälsa. För att främja sexuell hälsa och lindra sexuellt lidande 

bör sjuksköterskor bemöta denna patientgrupp personcentrerat och se till patientens 

livsvärld. Detta för att tillgodose patientens behov av information och stöd.  

Kliniska implikationer 

Enligt Socialstyrelsen (2017) ska sjuksköterskan arbeta utifrån en helhetssyn på människan. 

En helhetssyn ger möjlighet att se hela människan och inte bara sjukdomen, utan kropp, själ 

och ande. Genom ett personcentrerat förhållningssätt under och efter bröstcancerbehandling 

ökar förståelsen för personen bakom sjukdomen och möjliggör en bättre omvårdnad. 

Sjuksköterskans roll kan då påverka patientens omvårdnad genom att förebygga och lindra 

lidande eller tidigare upptäcka det. Det finns möjlighet att fördjupa förståelsen genom att 

studera patienters upplevelse av både bristande och önskad omvårdnad efter 

bröstcancerbehandling. Detta för att fortsätta utveckla omvårdnaden av bröstcancerpatienter, 

täcka de brister och bevara de styrkor som finns. Det framkom att sjuksköterskor hade svårt 

eller undvek att bemöta patienter med sexuell ohälsa. De brister som upptäcktes bör 

förbättras vilket kan göras genom att studera hur sjuksköterskor bemöter sexuell ohälsa samt 

att erbjuda sjuksköterskor verktyg för att hantera det. 
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Kvalitetsgranskning     Bilaga 3   

Kvalitetsgranskning av kvalitativa studier 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

• Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?  

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i 

så fall beskriven?  

• Vad är syftet? Är det klart formulerat?  

• Hur är metoden beskriven?  

• Hur är undersökningspersonerna eller situationerna beskrivna?  

• Hur har data analyserats?  

• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  

• Vad visar resultatet?  

• Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

• Hur argumenterar författarna?   

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall?  

• Finns det en återkoppling till omvårdnadsvetenskapliga utgångspunkter?  

• Sker en återkoppling till det praktiska vårdarbetet?  

       

      (Friberg, 2012) 
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Ethics Commitee. 

Resultat: Det framkom sex teman ur 

resultatet: Sexuell påverkan av 

bröstcancer, Lymfödemets omfattning 

och lokalisation, kompression 

hjälpmedel, Kroppsuppfattning och 

skönhet, Partners reaktion och 

stöttning och Stödkällor 



 

Titel: Sexual identity following breast 

cancer treatments in premenopausal women 

Författare: Klaeson, K. & Berterö, C. 

Tidskrift: International Journal of 

Qualitative Studies on Health and 

Wellbeing. 

Årtal: 2008 

Land: Sverige 

Perspektiv: Patient 

 

Syfte: Att beskriva betydelsen av- 

och beståndsdelarna i den sexuella 

identiteten i premenopausala 

kvinnors livsvärld 

Metod: Empirisk fenomenologisk 

psykologisk metod (EPP), kvalitativ 

studie 

 

Etiska överväganden: Godkänd av den 

Regionala Etiska kommittén i Göteborg. 

Resultat: Kvinnorna upplevde sin 

sexuella identitet begränsad till följd av 

bröstcancerbehandling. Inom 

stödgruppen kände de sig sedda och 

förstådda utan att behöva förklara med 

ord hur de kände. 

Titel: Sexuality after breast cancer 

treatment: Changes and coping strategies 

among Japanese survivors. 

Författare: Takahashi, M. & Kai, I. 

Tidskrift: Social Science and Medicine. 

Årtal: 2005 

Land: Japan 

Perspektiv: Patient 

 

Syfte: 1: Att utforska betydelsen av 

bröstcancerbehandlings påverkan på 

japanska kvinnors sexualitet och 2: 

Att överväga hur vårdpersonal 

hanterar sexuella problem hos 

patienter. 

Metod: Grundad Teori med 

semistrukturerade intervjuer. Kvalitativ 

metod. 

 

Etiska överväganden: Deltagarna vad 

medvetna om sina rättigheter. 

Medverkan var frivillig och de kunde 

hoppa av när som helst. 

Resultat: Fyra teman togs fram i 

resultatet: Tveksamhet till att återuppta 

sex efter kirurgisk behandling, sexuella 

förändringar orsakad av behandling, 

olika attityder till förändring och 

påverkan på relationen till sin partner 

över tid. 

Titel: To feel like an outsider: focus group 

discussions regarding the influence on 

sexuality caused by breast cancer treatment. 

Författare: Klaeson, K, Sandell, K. & 

Berterö, C.M. 

Tidskrift: European Journal of Cancer 

Care 

Årtal: 2011 

Land: Sverige 

Perspektiv: Patient 

 

Syfte: Att undersöka hur medelålders 

kvinnor behandlade för bröstcancer 

upplever deras sexuella identitet 

kopplat till normer och värderingar i 

samhället. 

Metod: Tre fokusgrupper som 

intervjuades. Kvalitativ metod. 

 

Etiska överväganden: Godkänd av den 

Regionala Etiska Kommittén i Göteborg. 

Resultat: Huvudtemat Att känna sig 

utanför med fyra underteman framkom, 

Att känna sig annorlunda, den 

oregerliga kroppen, erotik är inte vad 

det brukade vara och att omvärdera. 

 


