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Background Sexuality is an important part of people's health and well-being. The treatment 

of breast cancer can cause extensive side effects that have a detrimental effect on the women's 

self-image and body image. Menopausal side effects such as dry mucous membranes and 

impaired sexual health affect women's well-being and attractiveness. 

Aim The purpose of this literature review was to highlight women's experience of sexual 

health in relation to breast cancer treatment. 

Method The method used for this study was a qualitative method where knowledge was 

obtained from previous research in the field. The data were then compiled into a combined 

image of the subject. Friberg´s five-step-model was used for the analysis. 

Results Four themes emerged from the results of the studies, which highlighted the women's 

perceived sexual health during breast cancer treatment. These were the changed body, the 

sexuality of the change, to be different and the need for support. 

Conclusion The side effects of breast cancer treatment caused extensive changes for the 

women as well as an affected and altered sexual health. Changed body image and reduced 

self-image affected them both physically and mentally. The need for support and information 

is a crucial factor in preventing psychosocial problems and an unnecessary suffering for 

women. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
 

Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen bland kvinnor i världen. De drabbade 

kvinnorna blir påminda om sin sjukdom varje dag - den stympade kvinnokroppen och 

biverkningar från behandlingarna är en ständig påminnelse om bröstcancern och har en stor 

inverkan på kvinnornas sexuella hälsa och liv. Kvinnornas känsla av att vara annorlunda och 

att inte passa in i samhället skapar utanförskap och isolering. Behovet av att få stöd och dela 

sina erfarenheter med andra drabbade är stort och ställer krav på sjukvården. Kvinnorna 

uttrycker en stor brist på information och stödjande samtal inom sexuell hälsa. Detta resulterar 

i att de känner sig förvirrade över symtomen som uppstår i samband med behandlingarna. Det 

är viktigt att sjuksköterskan blir medveten om vikten av att lyfta ämnet om sexuell hälsa för 

att minska lidandet hos de drabbade kvinnorna. Kontaktsjuksköterskans roll är att stötta och 

stärka patienten och få denne delaktig i sin egen vård. 

 

Syftet med studien är att belysa kvinnors upplevelse av sexuell hälsa i relation till 

bröstcancerbehandling. I resultatet framkommer det att behandlingarna har stor påverkan på 

den intima relationen då smärta, minskad lust och känslan av att inte känna sig hel påverkar 

kvinnornas vardag. I studien framkommer det att bröstrekonstruktion kan vara ett sätt att få 

tillbaka en del av sin kvinnlighet och få kvinnan att känna sig normal igen.  
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Inledning 

 

Bröstcancer är den mest förekommande cancerdiagnosen bland kvinnor världen över. 

Sjukdomen drabbar många kvinnor i Sverige där överlevnaden i cancer ökar och dödligheten 

minskar. Trots det, är det många kvinnor som tvingas till mångåriga behandlingar, inte minst 

med hormoner. Bröstcancer och dess behandlingar påverkar inte sällan kvinnors 

kroppsupplevelse som kan ge en försämrad sexuell hälsa. Uppmärksammas ämnet i tidigt 

skede är risken mindre att kvinnorna utsätts för ett onödigt lidande. Som blivande 

sjuksköterskor anser vi att det är ett angeläget område att belysa, då sexuell hälsa är ett 

tabubelagt ämne som måste lyftas av sjukvården. Genom att tydliggöra kvinnornas 

upplevelser inom området kan sjukvården ge råd och stöd som efterfrågas av kvinnorna. 

Bakgrund 

Sexuell hälsa 

World Health Organization (WHO, 2018) beskriver sexuell hälsa som ett tillstånd av 

känslomässigt, socialt, mentalt och fysiskt välbehag. Sexualitet omfattar dels könet och 

könsidentiteten, men även erotik, intimitet, njutning och reproduktion. Det är en stor del av 

personligheten samt en aspekt av att vara mänsklig där det är ett av våra grundbehov. Det är 

en känsla som kan upplevas och uttryckas i fantasier, värderingar och beteenden. Den sexuella 

hälsan kan påverkas av sjukdom, funktionsnedsättningar och av nedsatt lust eller sexuell 

förmåga – men trots detta kan människan känna ett välbefinnande i sin sexualitet. Sundbeck 

(2013) beskriver att kärlek, beröring, närhet och intimitet har stor inverkan på hälsan men 

även för människans liv i övrigt.  Sexuell njutning är hälsofrämjande då det kan ha en 

lugnande effekt och skapa trygghet och glädje. Sexualiteten är även ett sätt att uttrycka kärlek 

på då det ger oss känslan av kroppskontakt och samhörighet. Vidare menar Sundbeck (2013) 

att känslan av att inte kunna älska och känna närhet är bland det svåraste man kan råka ut för. 

Bröstcancer 

Bröstcancer är ett samlingsnamn för olika tumörer i bröstet och är den vanligaste 

tumörsjukdomen hos kvinnor där ca 8000 personer i Sverige får diagnosen varje år 

(Socialstyrelsen, 2018). Orsaken till att vissa kvinnor får bröstcancer är ännu inte helt klarlagd 

men sjukdomen verkar uppstå genom ett samspel mellan olika riskfaktorer. Regionala 

Cancercentrum (2018) menar att hormonbehandlingar samt långvarig behandling av p-piller 

har visat sig påverka uppkomsten av bröstcancern. Kvinnor vars menstruationscykel börjar 

tidigt och för de kvinnor där menstruationerna upphör vid hög ålder har visat sig vara 

riskfaktorer. Vidare menar Helms, O´Hea & Corso (2008); Wiseman (2008) att övervikt med 

mycket bröstkörtelvävnad samt kost och miljö kan påverka cancerns uppkomst. Wiseman 

(2008) menar på att det finns skyddande effekter mot bröstcancer i amning samt fullgångna 

graviditeter. Det har även visat sig att om man har släktingar eller familjemedlemmar som 

insjuknat i bröstcancer så kan man ärva anlaget för att utveckla sjukdomen (Helms et al., 

2008). Man rekommenderas då att göra ett gentest via sjukvården. Det är 5–10 procent risk att 

drabbas av bröstcancer om man är bärare av bröstcancer-genen. I Sverige följer alla landsting 

rekommendationen att erbjuda alla kvinnor i åldern 40–74 år en mammografisk hälsokontroll 

enligt Socialstyrelsen (2018); Regionala Cancercentrum (2018). 
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Behandling och dess bieffekter 

Sjukdomens stadium och tidpunkt för diagnos avgör vilken behandlingsmetod som är mest 

effektiv. Kirurgi är den vanligaste behandlingsformen och sker ofta i kombination med 

cytostatika, strålning, hormonell eller antikroppsbehandling för att minska risken för återfall. 

För en mindre grupp kvinnor kan det vara aktuellt med samtliga behandlingar. Då är 

behandlingstiden runt ett år frånsett hormonbehandlingen som är minst fem år. Vid återfall av 

bröstcancern räknas sjukdomen som kronisk (Lidbrink, 2018; Regionalt Cancercentrum, 

2018).  

 

Kirurgi  

Bröstbevarande kirurgi är det vanligaste ingreppet och kallas för partiell mastektomi. Det 

innebär att man avlägsnar den del av bröstet som är drabbat samt den omgivande vävnaden. 

När hela bröstet tas bort kallas det för mastektomi och görs om det finns flera eller stora 

tumörer. Efter genomförd mastektomi kan kvinnorna drabbas av psykosociala problem och 

låg självkänsla där även sexuella problem uppstår (Helms et al., 2008; Sheppard & Ely, 

2008). Hela bröstet behöver oftast inte avlägsnas men om kvinnan själv önskar att göra det i 

förebyggande syfte kan hon välja att genomföra det (Ericson & Ericson, 2012; Lidbrink, 

2018; Litière et al., 2012). Kvinnorna erbjuds att utföra en bröstrekonstruktion direkt efter sin 

mastektomi. Hon kan även välja om hon hellre önskar att genomföra det senare vilket då 

kallas att göra en senrekonstruktion som då görs en tid efter avlägsnandet av bröstet enligt 

Dean (2008); Regionala Cancercentrum (2018). När en partiell mastektomi genomförs 

strålbehandlas bröstet efter operation för att minimera eventuella kvarvarande cancercellernas 

möjlighet att utvecklas (Ericson & Ericson, 2012; Lidbrink, 2018; Litière et al., 2012).  

 

Strålbehandling 

Syftet med strålbehandlingen är att minska risken för återfall av en ny cancertumör och 

förbättrar därmed prognosen för patienten (Lidbrink, 2018; Socialstyrelsen, 2014). Vanliga 

biverkningar vid kirurgiskt ingrepp och strålning är lymfödem. Detta beror på skador som 

uppstår på lymfkärl och lymfkörtlar och kan visa sig som armsvullnad (Zaidi et al., 2018). 

Andra biverkningar såsom trötthet, illamående och minskad sexuell lust kan också upplevas 

(Sheppard & Ely, 2008). 

 

Cytostatikabehandling 

Cytostatika är ett cellhämmande läkemedel som används både för att förebygga återfall samt 

behandla om sjukdomen har spridit sig (Berg et al. 2007; Lidbrink, 2018). Behandlingen kan 

påverka och ge ett nedsatt immunförsvar. Även nedsatt sexuell lust, torra slemhinnor, 

illamående, mag- och tarmbesvär, fatigue, håravfall samt viktförändringar kan uppstå i 

samband med behandling (Pedersen, Groenkjaer, Falkmer, Mark & Delmar, 2015). Menopaus 

inträffar i regel när kvinnorna är i 50-årsåldern. Vanligtvis inträder menopausen i 45-55 års 

ålder (Elstad, 2014). Cytostatikabehandlingen minskar produktionen av könshormon vilket 

innebär att kvinnans fertilitet kan påverkas. Ju högre ålder som kvinnan har när hon försätts i 

menopaus, desto större risk är det att fertiliteten uteblir när hon har avslutat sin behandling. 

För att möjliggöra möjligheten att bli gravid efter behandlingen så kan kvinnan få möjlighet 

att frysa ner sina ägg (Nygren, 2018; Regionalt Cancercentrum, 2018).  

 

Hormonbehandling 

De flesta bröstcancertumörer är hormonkänsliga och beroende av det kvinnliga könshormonet 

östrogen för att kunna växa och utvecklas (Ericson & Ericson, 2012). För att minska risken 

för återfall ger man antihormoner som minskar östrogennivån i kroppen. Den hormonella 

behandlingen försätter kroppen i menopaus vilket ger besvär som svettningar, sköra 
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slemhinnor, ökad risk för livmoderhalscancer och trombosbildning (Von Wachenfeldt, 

Andersson, Fornander, Isaksson Friman, Johnsson, Uddbom & Uttermalm, 2017). En ökad 

risk för depression föreligger för kvinnorna till följd av östrogenbristen. Östrogenbristen gör 

kvinnorna trötta, energilösa och ger en avsaknad av lust och glädje. Ett vanligt fenomen i 

samband med hormonbehandling är ökad viktuppgång samt minskad  eller helt avtagande 

sexlust. Torra och sköra slemhinnor hos kvinnorna orsakar smärta och obehag vid samlag och  

penetrering menar Cebeci, Yangin & Tekeli (2010); Tat, Doan, Yoo & Levine (2018); von 

Wachenfeldt et al. (2017).  

 

Antikroppsbehandling 

Antikroppsbehandling är ett läkemedel som ges i tolv månader efter satt diagnos. 

Antikropparna oskadliggör och blockerar tillväxtfaktorn i en cancertumör. Behandlingen ges 

som tilläggsbehandling efter operation eller för att bromsa och lindra sjukdomsförloppet. 

Fördelar med denna typ av behandling är att antikropparna endast ger sig på de sjuka 

cancercellerna och låter de friska cellerna vara. Även biverkningarna är lindrigare jämfört 

med andra behandlingsmetoder (Fass, 2018; Lidbrink, 2018). 

Vårdmötet 

Sexuella förändringar kan uppstå i samband med sjukdom och behandling. Detta ger ett ökat 

behov av information och stöd för kvinnorna. Information och stöd från sjukvården kring 

sexuell hälsa är avgörande för att kvinnorna ska få behandling i tid (Dean, 2008). Under och 

efter behandlingstiden uppstår oro hos många kvinnor för hur deras sexuella hälsa ska 

påverkas. Det efterfrågas då möjlighet till samtal och information från sjukvården av patienten 

själv då cancervården sällan uppmärksammar det (Barsky Reese et al. 2017; Dow & Kennedy 

Sheldon, 2015). Det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om patientens sexualitet och 

kroppsbild vid behandling av bröstcancer. Detta skapar en god möjlighet till att förebygga 

psykosociala problem om det uppmärksammas tidigt, menar Barsky Reese et al. (2017); 

Sheppard & Ely (2008). Bergh et al. (2007); Dean (2008) beskriver att det många gånger kan 

vara svårt för patienten att ta upp sexuella problem med sjuksköterskan då de upplever att det 

inte är prioriterat. Fokuset ligger på det medicinska och på överlevnad. Med tillit skapas en 

god relation vilket gör samtalet om sexuell hälsa enklare vid mötet med sjukvården. En 

förutsättning för att kunna känna tillit till sjuksköterskan är om samtalstekniken är avslappnad 

och strukturerad. Dean (2008); Sheppard & Ely (2008) beskriver att PLISSIT-modellen är en 

metod som är användbar när sexualrådgivning och samtal kring sexuell hälsa ska utövas. 

Sjuksköterskans roll 

Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (SSF, 2017) ska sjuksköterskan främja hälsa, återställa 

hälsa, förebygga sjukdom samt lindra lidande. Sjuksköterskan ska arbeta utefter det 

standardiserade vårdförloppet där syftet är att förkorta väntetiden för kvinnorna vid misstanke 

om bröstcancer och att kunna ge professionell vård utan onödiga väntetider (Cancercentrum, 

2017). Bröstcancerdrabbade kvinnor får via sjukvården information om hur 

behandlingsförloppet ska fortgå, men de har även behov av att få råd och stöd kring påverkan 

på den sexuella hälsan under och efter behandlingarna (Dean, 2008; Sheppard & Ely, 2008). 

Information till patienten i tidigt skede om sexuell hälsa, skapar trygghet och minskar risken 

för psykisk påfrestning och onödigt lidande, menar Barsky Reese et al. (2017). En av 

sjuksköterskans uppgifter är enligt Sundbeck (2013) att få patienten att acceptera förändringar 

samt skapa förutsättningar för en god sexuell hälsa. När kvinnan drabbas av bröstcancer ska 

varje kvinna erbjudas en kontaktsjuksköterska som kan se vilka behov och resurser som 
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behöver sättas in för att stärka kvinnans möjligheter och hennes delaktighet (Regionalt 

Cancercentrum, 2014). Sjuksköterskan ska se kvinnan som en individ och inte som ett objekt 

och ska främja att lika värde tillgodoses och att all vård ska ske på lika villkor (Eide & Eide, 

2007; SFS 2017:30).  Den viktigaste kommunikativa utmaningen när det gäller sjukdomen 

och dess förlopp är att sjuksköterskan ska ge tillräcklig och tydlig information om hur 

behandlingarna och dess biverkningar ska fortgå (Eide & Eide, 2007). Det är till stor vikt att 

tidigt ge information kring infertilitet vid de olika behandlingarna samt råd och stöd om 

fertilitetsbevarande teknik. Detta är betydelsefullt för patienter när möjligheterna är 

begränsade, menar Dean (2008); Miaja, Platas & Martinez-Cannon (2017). 

Hälsa och välbefinnande 

Eriksson (1984) beskriver att hälsa är unikt för varje enskild individ och är ett sammanfogat 

tillstånd av sundhet, friskhet och känsla av välbefinnande. Dessa utgör begreppet hälsa.  För 

att uppleva hälsa kännetecknas det vidare med att man upplever välbehag och har frånvaro av 

en dysfunktion. WHO (2018) benämner sexuell hälsa som ett tillstånd av känslomässigt, 

socialt, mentalt och fysiskt välbehag. Tillståndet hälsa innebär delvis välbefinnande och är en 

individuell känsla som rör ens allmäntillstånd. Välbefinnande kan upplevas med enbart fysisk 

kontakt och närhet utan en sexuell aktivitet (Tat et al., 2018). Omvänt menar Eriksson (1984) 

att illabefinnande blir en känsla av ohälsa där begreppet dysfunktion benämns. Behandlingen 

som kvinnorna genomgår mot bröstcancer kan skapa en sexuell dysfunktion där 

samlagsmärtor, minskad sexuell lust och upphetsning samt orgasmsvårigheter uppstår (Cebeci 

et al., 2010). Att tidigt under behandlingen ta upp sexuell hälsa i samband med 

bröstcancerbehandling skapar trygghet och kunskap, vilket minskar risken att utveckla 

depression eller att drabbas av psykologiska problem (Barsky Reese et al., 2017; Miaja et al., 

2017). Hälso-och sjukvården tydliggör att sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa (SFS 

2014:822).  

 

Eriksson (1984) menar att människan som accepterat sin sjukdom eller dysfunktion kan känna 

ett välbefinnande ändå.  Det är viktigt att se till patientens behov och ge den vård som behövs 

för att bevara människovärdet där patienten får känna sig respekterad och sedd. Onödigt 

lidande kan lindras genom att få patienten att känna sig hörd och förstådd. 

Lidande 

Eriksson (2015) menar att lidandet är en del av människans liv och finns i tre olika faser: 

livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. Livslidande är det lidandet som rör allt i livet, 

dess existens och dess hållning till sig själv. När ett hot mot ens existensen uppstår blir det ett 

livslidande. Vidare menar Eriksson (2015) att sjukdomslidande innebär begränsningar där 

lidande kan lindras när man lindrar smärta. Sjukdomslidande behöver inte innebära fysisk 

smärta utan kan även upplevas som ett psykiskt lidande. Sjukdomens följder av dess ingrepp 

och tunga behandlingar som kvinnorna måste genomgå, kan skapa ett lidande för kvinnorna. 

Vårdlidande är upplevelser av brister i samband med behandlingen eller sjukdom eller när 

vården är otillräcklig.  
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Problemformulering 

 

Bröstcancer drabbar cirka 8000 kvinnor varje år i Sverige. Trots att prognosen till skillnad 

från många andra cancersjukdomar är god, är det många kvinnor som får behandling som 

påverkar sexualiteten. Behandlingarna ges ofta i kombination med kirurgi i samband med 

diagnos, men vid eventuellt återfall är behandlingarna många gånger livslång. Detta ställer 

stora krav på organisationen och inte minst på sjuksköterskans roll. Sjuksköterskans roll är att 

kunna ge råd och stöd åt kvinnorna. Genom att öka kunskapen och förståelsen hos 

sjuksköterskan hur den sexuella hälsan förändras och upplevs i relation med 

bröstcancerbehandling, så kan en förberedande och individuell vård ges och onödigt lidande 

uteslutas. 

Syfte 

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa kvinnors upplevelse av sexuell hälsa i 

relation till bröstcancerbehandling. 

Metod 

 

Metoden som valdes till denna litteraturbaserade studie var att studera kvalitativ forskning 

som beskrivs av Friberg (2017).  Kvalitativa studier görs för att öka förståelsen av människors 

levda upplevelser och möta deras specifika behov i olika vårdsammanhang. Kunskap 

inhämtas från tidigare forskning där granskning och värdering av kvaliteten genomförts, för 

att sedan skapa en överblick och sammanställas till en ny helhet. Detta görs då teoretisk 

kunskap kan omsättas i praktiska handlingar som i sin tur kan generera nya sätt att vårda och 

hanteras i olika vårdmöten (Friberg, 2017). 

Litteratursökning 

Inledningsvis började litteratursökningen med ett flertal osystematiska sökningar för att skapa 

en helhet över det problemområde som ska studeras. Sökningarna gav många träffar och 

valdes senare att avgränsas med mer precisa sökord när relevant och unik information 

upptäcktes. Östlundh (2017) beskriver att informationssökningen är en process som aldrig är 

linjär trots att stommen är densamma vid varje sökning och att experimentera med sökord är 

en del av arbetet. Vidare beskriver Östlundh (2017) att informationssökningen delas in i två 

faser, den inledande och den egentliga litteratursökningen. Faserna går ihop och kompletterar 

varandra. Genom den inledande litteratursökningen skaffas en översikt över det område som 

är tänkt att studeras och är därmed en grund för arbetet som ska genomföras. Den egentliga 

litteratursökningen tar mest energi och är tidskrävande. Det är under denna fas som man 

arbetar fram den slutgiltiga litteraturen som senare ska vara till grund för arbetet. För att 

fullfölja detta söktes relevanta artiklar fram systematiskt i databaserna Cinahl och Pubmed. 
 

Polit och Beck (2017) beskriver databaserna Cinahl och PubMed som databaser med 

vetenskapliga artiklar där Cinahl är en omvårdnads inriktad databas och PubMed en mer 

medicinsk inriktad databas. Sökorden som användes var breast cancer, sexuality*, women*, 

experience, descriptive, symtom och sexual*. Termerna lades sedan ihop och en ny sökning 

med AND utfördes - detta för att tala om för databasen att man är intresserad av dokument 
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som handlar om dessa ord tillsammans. Trunkering i slutet av ordstammen möjliggör träffar 

på olika dokument som innehåller ordets alla böjningsformer (Östlundh, 2017). Därefter 

gjordes avgränsningar att artiklarna som valdes skulle vara på engelska och peer reviewed. 

Artiklarna skulle även ha publicerats mellan år 2008–2018. Detta var för att kunna arbeta med 

så nytt och färskt material som möjligt. Genom denna metod hittades totalt åtta kvalitativa 

artiklar. Den systematiska sökningen kompletterades sedan med ytterligare tre osystematiska 

sökningar. Totalt användes elva artiklar till studien. 

Urval 

För att nå så aktuell forskning som möjligt användes artiklar som var publicerade mellan år 

2008-2018. Dessa granskades enligt granskningsmallen för kvalitativa artiklar utformad av 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011), (bilaga III). Totalt valdes elva artiklar som svarade 

mot författarnas syfte. Artiklarna granskades enligt kvalitetsgranskningsmallen och valdes att 

ha med i uppsatsen, då samtliga artiklar uppfyllde grad 1 (80-100%). Kvalitativa artiklar med 

berättelser och intervjuer valdes för att fånga kvinnornas upplevelser. Inklusionskriterierna i 

artiklarna var vuxna kvinnor (>18 år) som hade behandlats för bröstcancer. Det förekom inga 

geografiska begränsningar för att få ett så stort spektrum som möjligt. 15 artiklar 

exkluderades då de inte uppfyllde syftet med studien. Till exklusionskriterierna hörde 

anhörigas, vårdares samt partnerns upplevelser. Detta för att säkerhetsställa att upplevelsen 

som beskrevs utgick ifrån kvinnor som drabbats av bröstcancer. 

Analys 

Artiklarna analyserades av båda författarna genom Fribergs (2017) femstegsmetod som är 

uppdelad i fem olika steg och syftar till att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i 

analys av kvalitativ forskning. Det första steget i analysmetoden är att ett flertal gånger läsa 

igenom de valda artiklarna noggrant med fokus på artiklarnas resultat. Andra steget i 

modellen är att plocka ut nyckelfynden ur varje studies resultat som då ska svara på syftet. I 

det tredje steget görs en sammanställning av varje studies resultat där författarna sedan för 

över det material som har plockats ut till ett dokument för att få en överblick av vad som ska 

analyseras. Därefter i det fjärde steget identifieras likheter och olikheter mellan studiernas 

resultat. Slutligen, i det sista femte steget, skapades nya övergripande teman som presenteras 

under resultatet i teman och subteman.  

 

De valda artiklarna numrerades och lästes igenom enskilt för att båda författarna skulle få en 

övergripande uppfattning om studiernas innehåll. När artiklarna var genomlästa fördes en 

diskussion kring de framkomna nyckelfynden och en genomgång av tolkningen. Likheter och 

skillnader urskildes ur resultatet från de olika artiklarna. Därefter sorterades materialet in 

under tillfälliga rubriker (socialt, psykiskt, sociokulturellt) för att få en överblick. Fyra 

övergripande teman växte fram genererade från resultaten av de analyserade artiklarna.  
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Resultat   

 

Fyra teman och åtta subteman framkom efter analysprocessen av de elva artiklarna som 

inkluderats i studien och presenteras i resultatet nedan.  
 

Teman Subteman 
 

Den förändrade kroppen 

 

 -Kroppsliga förändringar 

 -Att inte känna sig kvinnlig 

  

 

Sexualitet i förändring 

 

 -Sexuella begränsningar 

 -Förändrad sexuell relation 

 

 

Att vara annorlunda 

 

 -En förändrad vardag 
 -Att inte känna igen sig själv 

 

 

 Behovet av stöd 

 

 -Behov av att dela erfarenheter 

 -Brist på information 
 

Den förändrade kroppen 

 
Centralt i detta tema är den förändrade självbilden som kvinnorna genomgått. Den visade sig 

genom de kroppsliga förändringar som kvinnorna gått igenom. Dessa fick också konsekvenser 

i att de inte längre kände sig kvinnliga. Fertila kvinnor benämns som yngre kvinnor och äldre 

kvinnor är de som gått in i en naturlig menopaus.  

Kroppsliga förändringar 

De yngre kvinnorna som drabbades av bröstcancer och genomgick en mastektomi såg 

avlägsnandet som ett hot och skam mot kvinnligheten. Brösten var en symbol för kvinnans 

sexualitet och var sammankopplade med erotik, attraktivitet och moderskap (Durães Rocha, 

Rodrigues Cruz, Aparecida Vieira, Marques da Costa & de Almeida Lima, 2016; Fallbjörk, 

Salander & Rasmussen, 2012). Kvinnorna upplevde vid borttagandet, att deras attraktivitet 

och kvinnlighet försvann, men även att en del av dem själva togs bort och att de inte längre 

visste vem de var. Behandlingarna och ingreppet efter mastektomin hade en stor påverkan på 

deras självbild då det resulterade i en stor kroppslig förändring. Kvinnorna kände sig 

stympade och ville inte längre se sig själva i spegeln. Detta kunde medföra att de kände skam 

inför att visa sin nakna, inkompletta kropp inför sin partner (Durães Rocha et al., 2016; 

Klaeson, Sandell & Berterö, 2011).  

 

De äldre kvinnorna uppgav lättnad efter de genomgått en mastektomi. De kände att de hade 

blivit av med bröstcancern och det sjuka,  och att de nu kunde fortsätta leva ett friskt liv 

(Laporte et al., 2016). Kvinnorna ansåg att deras utseende inte spelade någon roll längre, då 

de ansåg sig ”vara klara” med det som brösten skulle användas till. De äldre kvinnorna ansåg 

sig inte behöva ha två bröst längre, utan ansåg att livet och att få vara frisk var viktigare. 
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Kvinnorna menade att de såg sig själva som kvinnor med eller utan bröst (Fallbjörk et al., 

2012; Sawin, 2012). 

 

De yngre kvinnorna valde att så snart som möjligt genomgå en rekonstruktion av brösten för 

att få tillbaka sin kvinnlighet och för att få se normala ut igen (Laporte et al., 2016; Shaw, 

Sherman & Fitness, 2016). Kvinnorna upplevde att de fick tillbaka sina liv och att de blev en 

hel person igen (Fallbjörk et al., 2012). Rekonstruktionen dolde deras ärr från mastektomin 

och återställde kroppen och därmed kvinnornas självbild (Durães Rocha et al., 2016; Fallbjörk 

et al., 2012). Rädslan för komplikationer och ytterligare ingrepp med operation och narkos var 

en anledning till att äldre kvinnor valde bort att genomgå en rekonstruktion av bröstet (Durães 

Rocha et al., 2016; Sawin, 2012).  

 

Av alla biverkningar som behandlingarna orsakade, så upplevdes de menopausala symtomen 

som de mest oväntade. Kvinnorna var oförberedda på hur biverkningarna påverkade dem och 

deras vardagliga liv, och hur de nu såg på sina egna kroppar (Klaeson & Berterö, 2008). De 

äldre kvinnorna upplevde att de hade svårt att skilja på om det var menopausala symtom eller 

om det var naturliga kroppsliga förändringar. De hade därmed inte lika svårt att mötas av de 

biverkningar som behandlingen medförde (Meloni Vieira, Barsotti Santos, dos Santos & 

Giami, 2014). Biverkningarna som uppstod var bland annat värmevallningar, nattliga 

svettningar, dålig sömn, torra slemhinnor, avsaknad av sexuell lust, viktökning samt 

depression och minnessvårigheter (Klaeson et al., 2008; 2011; Laporte et al., 2016) 

 

Att inte känna sig kvinnlig 

Kvinnorna som hade blivit av med det ena eller båda brösten, fick känslan av att de inte 

längre var kvinnliga och perfekta.  Detta gjorde att några av kvinnorna kunde känna sig 

underlägsna gentemot andra kvinnor (Durães Rocha et al., 2016; Sawin et al., 2012). De 

upplevde en stor sorg i och med de kroppsliga förändringarna och hur det inverkade på deras 

kvinnlighet. Kvinnorna beskrev att de hade förlorat sitt ungdomliga utseende, orken och 

energin som de tidigare hade haft. De kände sig inte längre som den kvinna de en gång varit 

(Klaeson et al., 2008; Laporte et al., 2016). De uppgav att de varken kände sig som en man 

eller kvinna och hade svårt att veta vem de skulle identifiera sig med (Klaeson et al., 2008; 

2011).  

 

De yngre kvinnorna möttes av en annan sida av de menopausala symtomen där de upplevde 

att behandlingarna hade fått dem att åldras, och att de inte längre kände sig som den kvinna de 

tidigare hade varit (Klaeson et al.,2008;2011; Laporte et al., 2016). De uppgav att de blev 

chockade över hur fort kroppen åldrades och förändrades till det sämre, vilket hade negativ 

påverkan på deras självbild (Anderson et al., 2011; Klaeson et al., 2008). De yngre kvinnorna 

uppgav att de inte visste vilken åldersgrupp de skulle identifiera sig med på grund av sina 

menopausala symtom. Inombords upplevde de att de var jämnåriga med sin mamma (Klaeson 

et al., 2011). De yngre kvinnorna hade gett upp tankarna på att skapa en familj då 

bröstcancern hade orsakat fertilitetsproblem. Även detta gjorde att kvinnorna såg sig själva 

som mindre kvinnliga (Anderson et al., 2011; Sawin et al., 2012). Menstruationen var ett 

tecken på hälsa, fertilitet och kvinnlighet, och förlusten av den gjorde att vissa av kvinnorna 

kände sig okvinnliga. Men det fanns även kvinnor som såg förlusten av menstruationen som 

positiv (Klaeson et al., 2008). 
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Sexualitet i förändring 

 
I temat sexualitet i förändring beskrevs hur kvinnorna upplevde den sexuella förändringen och 

hur intimiteten påverkades.  

Sexuella begränsningar 

Behandlingarna som kvinnorna genomgick hade stor inverkan på den sexuella relationen. Den 

sexuella lusten var nästintill omöjlig att få fram för många av kvinnorna (Anderson et al., 

2011; Klaeson et al., 2011; Shaw et al., 2016). Vaginal torrhet och avsaknaden av lust gjorde 

att det blev smärtsamt att genomföra samlag (Anderson et al., 2011; Klaeson et al., 2008; 

Laporte et al., 2016; Meloni et al., 2014; Sawin, 2012; Shaw et al., 2016). Likaså var det en 

stor förlust för kvinnorna att inte länge ha den sexuella lusten som de tidigare hade haft, före 

behandlingarna (Klaeson et al., 2011; Laporte et al., 2016). Detta innebar att det krävdes 

förberedelser med längre förspel och noga insmörjning med glidmedel för att undvika smärta 

vid intimitet (Anderson et al., 2011; Shaw et al., 2016). Kvinnorna kunde framkalla sexuell 

lust, men det tog mycket längre tid och krävdes mental förberedelse. Ibland uppgavs det av 

kvinnorna att de ändå inte fungerande (Klaeson et al., 2011). Vaginal torrhet och avsaknaden 

av sexuell lust hade stor påverkan på deras livskvalitet (Anderson et al., 2011). Kvinnorna 

kände sig begränsade och hade svårt att slappna av vid intimitet efter mastektomin. De hade 

svårt att hänge sig inför sin partner (Anderson et al., 2011; Durães Rocha et al., 2016; Klaeson 

et al., 2011). Ångesten över att visa sina ärr efter mastektomin gjorde att många kvinnor 

skylde sig, då de var rädda för hur partnerns reaktion kunde bli (Sawin, 2012; Shaw et al., 

2016). En del kvinnor valde att helt avstå intimitet och sexuell kontakt med sin partner på 

grund av sin dåliga självbild (Durães Rocha et al., 2016). Några av de äldre kvinnorna hade 

svårt att avgöra om deras sexuella relation hade avtagit på grund av bröstcancerbehandlingen, 

eller om den hade avtagit på grund av naturliga åldersmässiga skäl. Några av de äldre 

kvinnorna upplevde att behandlingen hade stulit deras sista år som passionerad, vital och 

sexig person. Dessa kvinnor kunde uttrycka att dom ville känna lust men att den var borta 

(Sawin, 2012).  

Förändrad sexuell relation  

Mastektomin påverkade den sexuella relationen då kvinnorna fick lägga mycket energi på att 

skyla sig och gömma sina ärr vid samlag (Sawin, 2012). Bröstcancern påverkade den intima 

relationen och kvinnorna upplevde att de såg sig själva som odugliga när de inte längre kunde 

vara den kvinnan de tidigare hade varit (Anderson et al., 2011; Sawin, 2012). Det krävdes mer 

förberedelser vid intimitet, och att genomföra ett samlag upplevdes som smärtsamt, vilket 

resulterade i försämrad livskvalitè (Anderson et al., 2011).  

 

Den förändrade sexlusten fick kvinnorna att längta efter andra sätt att uppleva intimitet. 

Kramar, beröring och att kunna ligga bredvid varandra och känna varandras närhet och hålla 

hand, blev andra uttryck för att visa varandra närhet och uppskattning (Klaeson et al., 2008; 

2011; Shaw et al., 2016). Detta var ett sätt att kunna känna sig älskad utan att det var erotiskt 

(Klaeson et al., 2011). Närhet och intimitet kunde ske på andra sätt än samlag och upplevdes 

ändå som tillfredsställande (Rosedale et al., 2010). 
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Att vara annorlunda 

 
I temat att vara annorlunda vidgades perspektiven där kvinnorna gav uttryck för att inte längre 

kunna vara den kvinnan som de en gång varit. Detta innebar för många ett svårt lidande och 

ökat behov av bekräftelse. 

En förändrad vardag 

Den stympade kvinnokroppen passade inte in i samhällets kroppsideal. Rädslan av att inte 

duga förstärkte känslan av att känna sig annorlunda (Durães Rocha et al., 2016). Kvinnorna 

kunde se sig själva som vackra, men upplevde sig inte som sexuellt attraktiva längre (Meloni 

et al., 2014). Flera av kvinnorna beskrev att de kände sig som sin mamma då de upplevde att 

de åldrades inombords och att utseendet förändrades över natten. Många valde att visa upp en 

falsk fasad där de ville framstå som friska och normala. Makeup, peruk och fräscha kläder 

gjorde att de inte behövde visa sanningen om sin sjukdom (Klaeson et al., 2011). En 

bröstprotes som fyllde ut BH:n var ett annat sätt som fick kvinnorna att känna sig mer hela 

och normala igen (Fallbjörk et al., 2012).  

 

Skyla sig blev en del av kvinnornas nya vardag (Sawin, 2012), och gjorde att kvinnorna 

undvek vissa miljöer som badhus och stranden. De ville inte mötas av andras stirrande blickar 

eller genera andra med att visa upp sina annorlunda kroppar (Fallbjörk et al., 2012; Klaeson et 

al., 2011; Laporte et al., 2016). Den hormonella behandlingen hade även orsakat viktökning 

vilket ytterligare gjorde att de kände sig obekväma. Större klädstorlekar och skylande kläder 

för att inte blotta det avsaknade bröstet blev en del av deras nya vardag. (Klaeson et al., 2008; 

2011; Laporte et al., 2016; Shaw et al., 2016). Kvinnorna kände sig oförberedda på alla 

konsekvenser som behandlingen gav. Vid behandlingens slut trodde många av kvinnorna att 

kroppen åter skulle bli frisk och stark igen och att känslan av att vara normal skulle infinna sig 

(Klaeson et al., 2008).  

Att inte känna igen sig själv 

Kvinnorna kunde uppleva ensamhet och svårigheter med att passa in. De menopausala 

symtomen gjorde att de inte längre kände igen sig i sin ålder - kvinnorna passade helt enkelt 

inte in i sin egen åldersgrupp (Anderson et al., 2011). Den kvinna man en gång ansåg sig 

varit, var inte den hon var idag. Kvinnorna visste inte hur hon skulle kunna känna sig som en 

kvinna igen. Känslan av att inte passa in fick många av kvinnorna att isolera sig i hemmet 

(Klaeson et al., 2008). Kvinnorna upplevde att bröstcancerbehandlingens negativa effekter 

påverkade dem när de ville skapa nya relationer. Känslan av att känna sig mindre attraktiv, 

gav lågt självförtroende och gjorde att man avstod att delta i sociala sammanhang (Klaeson et 

al., 2008; Laporte et al., 2016; Shaw et al., 2016). Kvinnorna upplevde vid nya intima 

relationer att det var svårt att tala om bröstcancern. Skändade kroppar och fertilitetsproblem 

som oönskade behandlingseffekter skapade rädsla och oro för att bli avfärdade (Shaw et al., 

2016).  
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Behovet av stöd 

 

Temat stöd gestaltade kvinnornas behov av att få dela sin erfarenhet med likasinnade samt att 

de önskade att få mer stöd och information från sjukvården kring de långvariga och oväntade 

biverkningarna. 

 

Behov av att dela erfarenheter 

Kvinnorna beskrev att de upplevde stöd när de träffade andra människor i samma situation. 

(Klaeson et al., 2008). De fick möjlighet att dela sina tankar och upplevelser som berörde  

sexuell hälsa samt biverkningar med andra kvinnor som hade drabbats av bröstcancer (Shaw 

et al., 2016). Gemenskapen från supportgrupperna var en viktig del för att gå vidare i livet. 

Känslan av hur de menopausala biverkningarna påverkade kvinnorna blev bekräftade i 

supportgrupperna när inte omgivningen förstod dem (Klaeson et al., 2008). Möjligheten till  

dela sin erfarenhet om sin cancerdiagnos med andra kvinnor, som var i samma situation, var 

viktigt. Detta var ett sätt för kvinnorna att hantera sina egna rädslor och oro (Drageset, 

Lindström, Giske & Underlid, 2015). Diagnosen kunde kännas som ett hot mot livet och det 

var då viktigt att känna att man hade stöd hos andra kvinnor med liknande känsla (Drageset et 

al., 2015; Klaeson et al., 2008). 
 

Brist på information 

De äldre kvinnorna var inte medvetna om de kroppsliga förändringar som bröstcancer-

behandlingen medförde. Kvinnornas förståelse för vilka symtom som var biverkan av 

hormonerna från hormonterapin, och vilka biverkningar som var permanenta, var låg. De 

uppgav att de hade önskat få mer information om behandlingens förlopp med dess 

biverkningar och menopausla symtom från sjukvården (Anderson et al., 2011). Många utav de 

drabbade kvinnorna önskade möjlighet att få tala om biverkningarna samt de sexuella 

förändringarna med sjukvården (Meloni et al., 2014). Några av kvinnorna uppgav att de 

avstod att ta upp ämnet då de var rädda för att det skulle påverka relationen negativt, med sin 

kontakt inom sjukvården. Kvinnorna kunde uppge att de var förvånade över att så många 

symtom kvarstod ett år efter avslutad behandling (Rosedale et al., 2010).  

 

De yngre kvinnorna fann andra vägar för att hitta information om behandlingen och 

biverkningar. Internet och dokumentärer var en källa som många använde för att få fram den 

information som de saknade ifrån sjukvården (Anderson et al., 2011; Laporte et al., 2016). 

Det framkom även att den information som sjukvården delade ut var riktad mot äldre kvinnor. 

Bilder och text i informationsbladen speglade den äldre kvinnans kropp och de förändringar 

som behandlingen kunde ge. De yngre kvinnorna fann det svårt att relatera till sig själva i den 

informationen som beskrevs (Anderson et al., 2011). De uppgav även att det saknades stöd 

från sjukvården för kvinnorna efter behandling (Laporte et al., 2016). Flera kvinnor upplevde 

att sjukvården endast fokuserade på de olika behandlingarna. Men kvinnorna själva hade 

önskat mer information om hur det skulle kännas och upplevas efteråt (Klaeson et al., 2008).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa kvinnors upplevelse av sexuell hälsa i relation till  

bröstcancerbehandling.  Metoden som valdes var kvalitativ litteraturbaserad studie vilket 

ansågs lämpligt för att besvara studiens syfte. Målet med kvalitativa studier är att forskarna 

undersöker och möter de behov eller upplevelser kvinnorna genomgår och ger en djupare 

förståelse inom ämnet (Segesten, 2017). 

 

Databaserna Cinahl och PubMed användes för att söka fram de valda artiklarna. Cinahl valdes 

framförallt då den är en omvårdnadsinriktad databas. PubMed är mer inriktad på medicinsk 

forskning men gav oss liknande artiklar som Cinahl, vilket gjorde att vi inte fick så många fler 

resultat. Sökningarna begränsades från år 2008 och framåt för att nå så aktuell forskning inom 

bröstcancer som möjligt. Östlundh (2017) beskriver att vetenskapligt material är i ständig 

förändring och att en avgränsning tar fram den senaste forskningen. Författarna valde att 

lägga så stor fokus som möjligt på den senaste forskningen då utvecklingen inom området är i 

ständig förändring. Relevanta artiklar kan ha gått förlorade då vår sökning begränsades från 

2008 och framåt samt att endast två databaser användes.  

 

Inklusion- och exklusionskriterier bör enligt Friberg (2017) svara mot studiens syfte. 

Inklusionskriterierna som valdes var att resultatartiklarna skulle vara skrivna på engelska samt 

att de riktade sig mot kvinnans upplevda erfarenhet. Eftersom författarna inte har engelska 

som modersmål gjordes en noga översättning av artiklarna enskilt för att sedan sammanställas 

tillsammans. Polit och Beck (2017) menar att vid översättning från ett språk till ett annat kan 

det resultera i att översättningen inte blir ordagrann. Under sökningen framkom artiklar som 

inte svarade mot studiens syfte och därmed använde författarna sig av exklusionskriterier. 

Dessa artiklar berörde partnerns, familjens eller sjuksköterskans perspektiv på hur den 

upplevda erfarenheten var för kvinnan. Exklusionskriterier är enligt Polit och Beck (2017) 

något som skildrar ifrån studiens syfte och därmed inte ska ingå.  

 

Artiklarna i studien hade sitt ursprung från olika länder såsom Australien, Sverige, Norge, 

Frankrike, Brasilien och USA. Trovärdigheten ökar enligt Polit och Beck (2017) då man 

använder studier som har sitt ursprung från olika länder och när forskaren strävar efter 

sanningar i sina tolkningar. Trovärdigheten handlar också om hur överförbart eller användbart 

resultatet är, menar Lundman och Hällgren Graneheim (2012). Enligt Polit och Beck (2017) 

handlar överförbarhet om hur resultatet kan tillämpas till andra situationer eller andra grupper. 

Författarnas resultat anses vara mycket användbart i klinisk praxis för annan vårdpersonal 

med samma intresseområde samt att överförbarheten stärktes när studierna kom från flera 

olika länder. Författarna kunde skapa förutsättningar och ge förslag för överförbarhet men det 

är dock läsaren själv som får avgöra överförbarheten av resultaten. Under analysmetoden 

arbetade författarna enskilt vid genomläsningen av artiklarna för att inte påverka varandra. 

Detta gjordes för att få en hög giltighet och tillförlitlighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012).  

 

Intressanta och relevanta nyckelfynd plockades ut från studiens syfte som sedan 

sammanställdes tillsammans. Detta gjordes för att försäkra sig om att man tolkade studien 

korrekt vilket minskade risken för feltolkningar. Teman och subteman skapades för att sedan 

kunna presenteras i resultatet.  
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Tillförlitligheten stärks om båda författarna har analyserat och arbetat med resultatet menar 

Polit och Beck (2017). Författarna försökte att bortse från sina egna förförståelser samt 

personliga värderingar under hela analysprocessen. Författarna till denna studie har inte varit 

delaktiga vid framtagandet av de kvalitativa artiklarnas forskning vilket gör att de inte har 

kunnat påverka studiernas deltagare och därmed studiens resultat. 

 

Alla artiklarna utom två hade ett etiskt resonemang eller var godkända av etiska kommittéer. 

Resultatartiklarna granskades och erhöll grad 1 enligt granskningsmallen för kvalitativa 

artiklar som är utarbetade av Willman et al., (2011). Då inte samtliga artiklar var godkända av 

etiska kommittéer såg vi det som en svaghet i materialet. De etiska riktlinjerna är oerhört 

viktiga att följa, vilket Polit och Beck (2017) också tydliggör med att deltagarna ska 

informeras om att de när som helst ska kunna välja att avbryta sin medverkan. 

Resultatdiskussion  

 

Den förändrade kroppen 

I resultatet framkommer det att kvinnornas självbild påverkas då brösten har stor betydelse för 

deras kvinnlighet, attraktivitet och moderskap. Det lyfts även fram att de äldre kvinnorna inte 

ser bröstrekonstruktion som lika nödvändigt som de yngre. De uppger att de är nöjda över att 

vara friska och att de har överlevt bröstcancern. Detta visar på att kvinnorna upplever cancer 

och bröstförlust olika beroende på var de är i livet. Känslan av att förlora ett bröst och behovet 

av rekonstruktion är väldigt individuellt. Detta visar på vikten av god omvårdnad där varje 

människa ses som en unik varelse. Självbilden påverkas inte bara av de kroppsliga 

förändringarna som behandlingarna orsakar utan även av ingreppet efter mastektomi 

(Sheppard & Ely, 2008).  

 

Efter mastektomin kan framför allt de yngre kvinnorna uppleva, att de har fått en låg 

självkänsla och att de drabbas av psykosociala problem där sexuella problem kan uppstå 

(Helms et al., 2008; Sheppard & Ely, 2008). Det framkommer att de flesta av de yngre 

kvinnorna väljer att genomgå en rekonstruktion så snart som möjligt efter att de avlägsnat sitt 

bröst. Detta för att de ska återfå sin kvinnlighet och känslan av att vara normala igen. 

Kvinnornas självbild förändras i och med den återställda kroppen, då rekonstruktionen döljer 

deras ärr från avlägsnandet av bröstet. Tankar som väcks hos författarna är att kvinnorna 

strävar efter att få känna sig normala och att de inte vill uppleva sig själva som annorlunda. 

Detta styrker Denford., Harcourt., Rubin & Pusic (2011) som menar att kvinnorna efter 

rekonstruktionen får en känsla av att åter bli den de tidigare varit.  
 

De menopausala symtomen som uppstår efter behandlingarna upplevs olika beroende på i 

vilken ålder som kvinnorna är i. De äldre kvinnorna har inte lika svårt att möta biverkningarna 

som de yngre, då de naturliga kroppsliga förändringarna ändå kommer att ske i deras ålder. 

Bröstcancerbehandlingen orsakar att de yngre kvinnorna upplever sig som gamla när deras 

kroppar åldras i förtid. De yngre kvinnorna känner sig begränsade och oroar sig över att 

förlora sin fertilitet och framtida möjligheter till familjebildning (Dean, 2008; Miaja et al., 

2017). Författarna anser att det är viktigt att dessa kvinnor blir väl medvetna om de kroppsliga 

förändringarna i ett tidigt skede, för att kunna välja om de vill frysa ner sina ägg för att kunna 

insemineras i ett senare skede – efter avslutad behandling.  
  

Sexualitet i förändring 

I litteraturgenomgången påvisas det att behandlingarna påverkar kvinnornas sexuella 

relationer negativt. Detta bekräftas även i studier av Cebeci et al., 2010; von Wachenfeldt et al., 
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2017. I resultatet framkommer det även att kvinnorna känner att det krävs en mental 

förberedelse för att finna den sexuella lustkänslan. Utifrån sjuksköterskans profession är det 

en skyldighet att se till Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2014:822) som menar att sjukvården 

ska arbeta efter att förebygga ohälsa. Avlägsnandet av bröstet skapar ångest vid intimitet 

vilket gör att kvinnorna kan uppleva sexuell ohälsa när mycket energi går åt för att skyla sina 

ärr och den stympande kroppen. Författarna kan se ett samband med att yngre kvinnor kan 

uppleva en försämrad självbild och försämrad sexuell hälsa efter bröstcancerbehandlingen. En 

rekonstruktion av bröstet möjliggör att kvinnorna kan uppleva sig hela och normala igen 

(Dean, 2008; Miaja et al., 2017). Efter behandlingen krävs det mer förberedelser för att kunna 

genomföra ett samlag och för att undvika smärta som de menopausala symtomen har orsakat. 

Den vaginala torrheten och avsaknaden av lust har stor påverkan på deras livskvalité. WHO 

(2018) beskriver att den sexuella hälsan kan påverkas av sjukdom och av nedsatt lust vilket 

även Tat et al. (2018) tydliggör. Förlusten av ett bröst orsakar att kvinnorna förlorar en del av 

sin kvinnlighet och även sin sexualitet (Helms et al., 2008). Eriksson (1984) menar att 

människan kan känna välbefinnande då människan har accepterat sin sexuella begränsning, 

vilket kvinnorna i denna studie även uppgett, då de hittar nya sätt att vara intima på när den 

sexuella hälsan begränsas. Få hålla sin partner i handen eller att få ligga tätt intill varandra blir 

andra uttryck för att få närhet och att få känna sig älskad.  

 

Att vara annorlunda 

I resultatet framkommer det att samhällets kroppsideal inte stämmer överens med den 

stympade kvinnokroppen. Kvinnornas upplevelse efter mastektomin är att en del av deras 

självkänsla och deras kvinnliga identitet har förlorats (Dean, 2008; Sheppard & Ely, 2008).  

De kan fortfarande uppleva sig som vackra kvinnor men inte som sexuellt attraktiva. 

Författarna ser i studiens resultat att kvinnorna som har genomgått en mastektomi upplever 

sig som annorlunda. Detta resulterar i att de isolerar sig från sociala nöjen, såsom badhus och 

stränder. Det blir även svårt att skapa nya relationer när kvinnorna isolerar sig i hemmet 

(Ginter & Braun, 2017). Genomgående i resultatet nämns att kvinnorna lägger mycket tid och 

fokus på att dölja sin sjukdom och dess biverkningar med smink, peruker och döljande kläder. 

Författarna kan se att bröstcancerns behandling inte enbart påverkar kvinnorna fysiskt och 

psykiskt, utan även socialt. I mötet med sjukvården anser vi att sjuksköterskan har en 

framträdande roll då hon ska se hela kvinnan, främja hälsa och lindra lidande. Det är till stor 

vikt att sjukvården har en plan gällande hur den sexuell hälsan kan komma att påverkas (Dow 

et al., 2015). Eriksson (2015) beskriver de kroppsliga förändringarna som ett livslidande för 

kvinnorna. Författarna inser vikten av att tidigt öppna ett samtal med kvinnorna för att kunna 

ge dem stöd och hjälpa dem att acceptera de kroppsliga förändringarna. Några utav de yngre 

kvinnorna beskriver att de menopausala symtomen som de har drabbats av orsakar att de inte 

längre kan relatera till vilken åldersgrupp de numera tillhör, vilket även Recio-Saucedo et al. 

(2016) beskriver. Rädslan för att bli avfärdad vid nya möten gör att en del av kvinnorna 

undviker att försöka skapa en ny relation (Ginter & Braun, 2017). 
 

Behovet av stöd 

Genomgående i resultatet framkommer vikten av att få uppleva stöd som är viktigt för att 

kunna gå vidare i livet. Gemenskap från supportgrupper är viktigt för att hantera sin rädsla 

och oro över sin sjukdom. Kvinnorna i grupperna kan dela sin erfarenhet och få bekräftelse, 

tillsammans med kvinnor som har genomgått likartade eller samma typer av behandling. 

Fördelarna med att delta i supportgrupper bör upplysas av vården för att minimera 

psykosociala problem. 
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Dte framgår även i resultatet om den bristande kommunikationen kring sexuell ohälsa, vilket  

lyfts fram av kvinnorna i den undersökta studien. Det framkommer att kvinnorna upplever att 

de inte har blivit tillräckligt uppmärksammade på de fysiska och psykiska förändringar som 

behandlingen har orsakat, vilket även Canzona et al. (2016) kan styrka. Sheppard & Ely 

(2008) tydliggör att sexuell hälsa är ett känsligt ämne att lyfta. En del av de drabbade 

kvinnorna önskar mer fokus på det sexuella ämnet. Det framkommer att många sjuksköterskor 

känner sig obekväma med ämnet och därför uppmärksammas det inte (Dean, 2008; Olsson., 

Berglund., Larsson & Athlin, 2012). Det framkommer även att en del av kvinnorna själva 

känner sig obekväma med att lyfta ämnet. Både sexualitet och cancer är tabubelagda och 

känsliga ämnen att tala om, särskilt med de äldre patienterna, menar Olsson et al. (2012). 

 

Som sjuksköterska är det viktigt att förstå känsligheten i att ta upp det sexuella ämnet. Det är 

en viktig del i omvårdnaden för att inte onödigt lidande ska uppstå i kvinnornas vardagliga 

liv. Det är till stor fördel att ha en kontaktsjuksköterska som skapar kontinuitet och följer 

kvinnorna genom behandling och sjukdom. Helms et al. (2008) menar att det är viktigt att ge 

kvinnorna det stöd som berör hela deras behandling och kroppsförändring. Det är även viktigt 

att kvinnorna får utlopp att uppleva sorg och nedstämdhet i samband med sina kroppsliga 

förändringar. Eriksson (2015) beskriver att sjuksköterskor ska ge stöd utifrån den unika 

kvinnans behov och ge henne relevant kunskap för att förhindra vårdlidande och livslidande. 

Detta ses som en brist inom sjukvården, då vården ska tillhandahålla all information som 

patienten behöver veta, under och efter en behandling.  

 

Det framkommer i resultatet att särskilt de yngre kvinnorna saknar information, som är 

relevant till den målgruppen, från sjukvården. Recio-Saucedo et al. (2016) beskriver i deras 

studie att kvinnorna känner sig tvingade att söka information på egen hand för att få svar på 

sina frågor. 

Slutsats 

 

Resultatet påvisar att bröstcancerbehandlingen har stor påverkan på kvinnors sexuella hälsa. 

Den förändrade kroppen samt känslan av att känna sig annorlunda, påverkar kvinnornas 

självbild och kroppsuppfattning. Efter mastektomin upplever många av kvinnorna en tomhet 

och förlust av sin kvinnliga identitet. Rekonstruktionen kan återskapa den sexuella funktionen 

och är ett sätt att återfå sin kvinnlighet och få bättre kroppsuppfattning. Bröstcancern påverkar 

den intima relationen med minskad lust och välbehag, men trots detta kan kvinnorna hitta 

andra uttryck för att uppleva närhet. Resultatet påvisar även att kvinnorna känner sig 

avvikande och mindre attraktiva, vilket gör att de isolerar sig och känner sig ensamma. 

Skillnader kan ses mellan de yngre och äldre cancerdrabbade kvinnorna som upplever 

biverkningarna och behandlingarna olika. Slutsatser som kan dras är att kvinnorna, särskilt de 

yngre, behöver stödet att upprätthålla en god sexuell hälsa under och efter behandlingen. Det 

framkommer ur resultatet att sjukvården inte uppmärksammar detta ämnet tillräckligt. 
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Praktiska implikationer 

 

Då kvinnorna inte bara drabbas av fysiska komplikationer i samband med bröstcancer, bör 

även sjukvården uppmärksamma de psykiska och sociala komplikationerna av sjukdomen. 

Det är av stor vikt, att sjuksköterskan har ett väl utvecklat kompetensområde för att kunna 

möta de drabbade kvinnorna, och ge dem det stöd som de behöver både under och efter 

behandlingen. Inom sjukvården är det viktigt med gemensamma riktlinjer och kunskap för att 

kunna identifiera behovet av att förebygga ohälsa. Sexuell hälsa är ett ämne som måste 

prioriteras inom sjukvården och lyftas fram vid bröstcancerbehandling. Det är viktigt att 

individanpassa informationen då varje kvinna är unik och upplever behandlingens 

biverkningar olika. Regelbunden och kontinuerlig kontakt med sjuksköterskan skapar 

trygghet och minskar oron hos kvinnorna.  

 

Denna studie riktar sig till sjukvårdspersonal inom det berörda området. I och med att ämnet 

lyfts kan studien bidra till ökad kunskap och medvetenhet hos sjuksköterskan. Inbjudan till 

samtal och stödgrupper, är ett bra sätt för kvinnorna att få möjlighet att dela sina erfarenheter 

och förebygga isolering och ensamhet. Därmed kan det individuella vårdbehovet tillgodoses.  

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans 

kompetensområde 

I vår framtida roll som sjuksköterskor ser vi det som en viktig aspekt att se till hela människan 

och dennes behov. Tydliga riktlinjer och verktyg som exempelvis PLISSIT-modellen, är till 

fördel att vi som blivande sjuksköterskor är insatta i, för att underlätta samtalet om sexuell 

hälsa. Som sjuksköterska finns det behov av att få praktisk erfarenhet för att få tydligare och 

bredare bild av vad bröstcancerbehandlingen innebär. Ytterligare fördjupad forskning kring 

kvinnornas upplevelse av bröstcancer är till professionens fördel, då utvecklingen går framåt 

och behoven förändras. Bättre redskap till kvinnorna, exempelvis åldersinriktad information 

om sjukdomen, behandlingen och dess biverkningar, i både pappersformat och i appar samt 

internet-forum, är några sätt som skulle kunna underlätta livet för de drabbade kvinnorna. 

Vården kan samarbeta med kvinnorna som redan är engagerade i olika nätverk, för att 

utveckla stödet till kvinnorna ytterligare. 

 

Ett förslag på ytterligare forskning skulle kunna vara att undersöka hur anhöriga uppfattar 

omvårdnaden kring den drabbade kvinnan, samt hur de upplever att genomgå den 

livsförändring som sker vid diagnos. Cancer är en anhörigsjukdom som påverkar anhörigas 

vardagliga liv och skapar oro när deras anhörig drabbas av sjukdomen.  
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2018-10-31 

Sökord Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 
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Valda artiklar 
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cancer 
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4 1+2+3 269     

Avgränsningar: 

2008-2018 Peer 

reviewed, 

engelska, 
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Bilaga II 

 

Tabell; Granskade artiklar enligt kvalitetsgranskningsmall. 
Författare: 

Anderson, D. 

J., Yates, P., 

Mccarthy, A., 

Lang, C. P., 

Hargraves, 

M., Mccarthy, 

N., & Porter-

Steele, J. 

 

Titel: 

Younger and 

older 

women´s 

concerns bout 

menopause 

after breast 

cancer 

 

Årtal: 2011 

 

Land:  

Australien 

Problem: 

 Många 

behandlingar 

inom 

bröstcancer 

orsakar 

menopausala 

symtom. 

  

Syfte: Att 

undersöka 

kvinnors 

uppfattning 

gällande 

menopausalab

esvär efter 

behandling av 

bröstcancer, 

samt att 

jämföra yngre 

och äldre 

kvinnors 

erfarenheter 

av detta. 

Ansats: 

Kvalitativ 

ansats 

  

Metod:  

Innehålls-

analys 

Urval: 

 Tre semi-

strukturerade 

fokusgrupper 

av kvinnor 

som alla hade 

blivit 

behandlade 

för 

bröstcancer, 

och som nu 

upplevde 

menopausala 

besvär. Alla 

deltagarna 

skulle förstå 

engelska i 

skrift och tal, 

och inte ha 

andra 

allvarliga 

sjukdomar. 

  

Studiegrupp 

Totalt 16 

kvinnor, varav 

10 var över 

40år, resten 

var yngre än 

40år. 

Det fanns två 

studiegrupper 

med deltagare 

över 40år, en 

studiegupp 

med deltagare 

under 40 år. 

Huvudsakligt 

resultat: 

Studien 

resulterade i 

fem teman:  

1: symtom på 

menopausala 

besvär med 

ytterligare 

sub-teman (A: 

nattliga 

svettningar, 

värmevallning

ar, sömnbrist. 

B: avsaknad 

av sex och 

slidtorrhet. C: 

irritation, 

depression, 

minnespåverk

an D: 

viktuppgång 

E: positiva 

aspekter). 

2: avsaknad 

av kunskap 

och 

information. 

3: åldrande 

4: påverkan på 

arbete  

5: stöd från 

sjukvården  

Kvalitets-

granskning: 

Grad 1 

Författare: 

Drageset, S., 

Lindström, T. 

C., Giske, T., 

& Underlid, 

K. 

  

Titel: 

Women's 

experiences of 

social support 

during the 

first year 

following 

Problem: 

Behovet av 

socialt stöd 

och att dela 

erfarenheter 

med andra är 

en viktig del 

av återhämt-

ningen efter 

behandlingen. 

  

  

Syfte:  

Beskriva den 

Ansats: 

Kvalitativ 

ansats 

  

Metod:  

Innehålls-

analys  

  

  

Urval: 

Kvinnorna 

hade deltagit 

en tidigare 

studie med 

samma 

forskare. Alla 

hade 

genomgått 

bröstcancer-

kirurgi för ett 

år sedan. 

  

Studiegrupp: 

Huvudsakligt 

resultat: 

 Fyra teman:  

1:dela 

upplevelserna 

2:bli sedd som 

en individ 

3:kontinuitet 

4:information 

och 

förklarande. 

  

Stöd från sin 

omgivning, 

Kvalitets-

granskning: 

Grad 1 



  

primary breast 

cancer 

surgery. 

  

Årtal:  2015 

  

Land: Norge 

  

enskilda 

kvinnans 

upplevelse av 

socialt stöd 

under det 

första året 

efter 

bröstcancer-

kirurgi. 

10 kvinnor, 

48-68 år 

gamla. 

  

  

från 

sjukvården, 

träffa samma 

vårdpersonal 

var viktigt. 

Viktigt med 

information. 

Författare: 

Durães Rocha, 

J. F., 

Rodrigues 

Cruz, P. K., 

Aparecida 

Vieira, M., 

Marques da 

Costa, F., & 

de Almeida 

Lima, C 

Titel: 

Mastectomy: 

scars in 

female 

sexuality. 

Årtal: 2016 

 

Land: 

Brasilien 

Problem: 

 Samhällets 

kroppsideal 

och kvinnans 

förändrade 

självbild 

skapar 

problem hos 

den opererade 

kvinnan 

  

Syfte: Att 

beskriva hur 

kvinnans 

sexualitet 

påverkas av 

att göra en 

mastektomi. 

Ansats: 

 Kvalitativ 

ansats 

  

Metod:  

Innehålls-

analys 

Urval: 

 Kvinnor som 

har gjort en 

total 

mastektomi, 

där ingen har 

gjort en bröst-

rekonstruktion 

  

Studiegrupp: 

14 kvinnor, 

mellan 47-71 

år  

Huvudsakligt 

resultat: 

Kvinnan ser 

sin kropp som 

inkomplett 

vilket skapar 

känslor av 

skam, ovilja 

att visa sin 

kropp, och 

negativa 

känslor om 

sitt nya jag. 

Kroppen läker 

däremot och 

tiden gör att 

det är lättare 

för kvinnan att 

acceptera sin 

nya kropp och 

förutsättningar

.   

Kvalitets-

granskning: 

Grad 1 

Författare: 

Fallbjörk, U., 

Salander, P. & 

Rasmussen, 

B. H. 

  

Titel: From 

“no big deal” 

to “losing 

oneself”: 

different 

meanings of 

mastectomy. 

  

Årtal:  2012 

  

Land: 

Sverige 

  

Problem: 

Betydelsen av 

att förlora sitt 

bröst 

uppfattas 

olika 

beroende på 

ålder och 

personlighet 

  

Syfte:  

Beskriva hur 

det känns att 

förlora sitt 

bröst och 

deras tankar 

kring bröst-

rekonstruktion

. 

Ansats: 

Kvalitativ 

ansats 

  

Metod:  

Innehålls-

analys 

  

  

Urval: 

Samtliga 

kvinnor hade 

genomgått en 

mastektomi på 

grund av 

bröstcancer-

diagnos. 

  

Studiegrupp: 

16 kvinnor, 

39-69 år 

gamla 

  

  

Huvudsakligt 

resultat: 

 Tre olika 

teman. 

1:kvinnorna 

beskriver att 

det inte spelar 

så stor roll att 

förlora ett 

bröst. 

2:mastektomi

n påverkade 

deras 

självkänsla 

och 

kvinnlighet 

3:kvinnorna 

har förlorat 

sin feminitet 

Kvalitets-

granskning: 

Grad 1 

 

  



  

 

Författare: 

Klaeson, K. & 

Berterö, C. M. 

  

Titel: Sexual 

identity 

following 

breast cancer 

treatments in 

premenopausa

l women 

  

Årtal: 2008 

  

Land: 

Sverige 

Problem: 

Att vara 

menopausal 

på grund av 

behandling 

var inget som 

kvinnorna 

kunde förutse. 

Plötsligt var 

feminiteten 

borta och de 

kände sig 

otillräckliga 

som kvinnor. 

  

Syfte: 

Beskriva 

upplevelsen 

av den 

sexuella 

identiteten 

kvinnor i 

premenopausa

la skeden efter 

behandling av 

bröstcancer. 

Ansats: 
Kvalitativ 

ansats 

  

Metod: 

Innehålls-

analys 

Urval: 

10 kvinnor 

från en 

bröstcancer-

grupp där 

totalt 6 

stycken valde 

att delta. 

  

Studiegrupp: 

6 kvinnor 

mellan 38-48 

år, median 45 

år 

Huvudsakligt 

resultat: 

Kvinnorna 

kunde inte 

efter sina 

behandlingar 

känna igen sin 

sexuella 

identitet. De 

kände sig som 

fångar i sina 

egna kroppar. 

Deras syn på 

sig själva hade 

förändrats 

dramatiskt 

och olika 

känslor fick 

dem att känna 

sig 

begränsade 

när de 

uttryckte sin 

sexuella 

identitet. 

Kvalitets  

granskning: 

Grad 1 

Författare: 

Klaeson, K., 

Sandell, K. & 

Berterö, C. M. 

  

Titel: To feel 

like an 

outsider: 

focus group 

discussions 

regarding the 

influence on 

sexuality 

caused by 

breast cancer 

treatment. 

  

Årtal:  2011 

  

Land: 

Sverige 

  

Problem: 

Kvinnans 

upplevelse av 

sin situation 

efter 

bröstcancer-

behandling. 

  

Syfte: 

Beskriva den 

sexuella 

upplevelsen 

hos 

medelålders 

kvinnor som 

har blivit 

drabbad av 

bröstcancer 

upplevs. 

Ansats: 

Kvalitativ 

ansats 

  

Metod:  

Innehålls-

analys 

Urval: 

 Kvinnan ska 

ha varit under 

50 år vid 

diagnos-

tillfället. Haft 

sin diagnos i 

minst sex 

månader. 

  

Studiegrupp: 

Totalt 12 

kvinnor 

Huvudsakligt 

resultat: 

Huvudtema: 

Att känna sig 

som en 

främling 

Subteman: att 

känna sig 

annorlunda, 

en oregerlig 

kropp, erotik 

är inte vad det 

har varit, 

omvärdera. 

Kvalitets-

granskning: 

Grad 1 

Författare: 

Laporte, C., 

Vaure, J., 

Bottet, A., 

Eschalier, B., 

Raineau, C., 

Problem: 

Man lanserade 

en plan i hur 

man skulle 

förbättra 

eftervården av 

Ansats: 

 Kvalitativ 

ansats 

  

Metod: 

Innehålls-

Urval: 
 21 kvinnor 

som alla har 

avslutat sin 

behandling. 

 

Huvudsakligt 

resultat: 

4 teman:  

1: 

livsförändrand

e händelse 

Kvalitets-

granskning: 

Grad 1 



  

Pezet, D. & 

Vorilhon, P. 

  

Titel:  French 

women’s 

representation

s and 

experiences of 

the post-

treatment 

management 

of breast 

cancer and 

their 

perception of 

the general 

practitioner’s 

role in follow-

up care: A 

qualitative 

study. 

  

Årtal:  2016 

  

Land: 

Frankrike 

  

cancer-

behandlade 

och främja 

involveringen 

av sjukvården 

i denna. 

 

Syfte: Man 

undersöker 

hur kvinnor 

upplever 

eftervården av 

bröstcancer-

behandlingen 

hos 

vårdcentralen. 

analys       

  

 

Studiegrupp 

21 kvinnor, 

30-86 år  

2: Klara av 

biverkningarn

a 

3: 

framtidsutsikt

en 

4: information 

från läkaren 

på 

vårdcentralen. 

Författare: 

Meloni Vieira, 

E., Barsotti 

Santos, D., 

dos Santos, 

M. A., & 

Giami, A.  

  

Titel:  

Experience of 

sexuality after 

breast cancer: 

a qualitative 

study with 

women in 

rehabilitation 

 

Årtal:  2014 

  

Land: 

Brasilien 

  

Problem: 

Bröstcancer-

behandling 

har följder för 

den drabbade 

både 

psykosocialt 

och kulturellt. 

 

Syfte:  

Beskriva de 

psykosociala 

och kulturella 

följderna av 

bröstcancer-

behandling 

och dess 

påverkan på 

kvinnans 

sexualitet. 

Ansats: 

 Kvalitativ 

ansats 

  

Metod:  

Innehålls-

analys 

Urval: 

23 kvinnor 

som drabbats 

av bröstcancer 

mellan år 

1992-2009. 

Katoliker. 11 

kvinnor hade 

genomgått en 

total 

mastektomi, 

resten hade 

tagit tårtbitar 

ur bröstet. 

 

Studiegrupp 

23 kvinnor, 

36–76 år 

gamla 

Huvudsakligt 

resultat: 

Kultur, 

partnerskap 

och hur man 

uppfattar den 

sexuella 

upplevelsen i 

samband med 

cancer hör 

ihop.  

Kvalitets-

granskning: 

Grad 1 

 

 

rfattare: 

Rosedale, 

M., & Fu, 

Problem: 

Lyfta fram 

symtom som är 

Ansats: 

Kvalitativ ansats 

 

Urval: 

Engelsktaland

e kvinnor. 

Huvudsakli

gt resultat: 

Fyra teman: 

Kvalitets-

gransknin

g: 



  

M. R. 

 

Titel:  

Confrontin

g the 

Unexpecte

d: 

Temporal, 

Situational, 

and 

Attributive 

Dimension

s of 

Distressing 

Symptom 

Experience 

for Breast 

Cancer 

Survivors. 

 

Årtal:  

2010 

 

Land: 

USA 

 

kvarvarande 

efter 

bröstcancer-

behandlingen. 

Syfte: 

Beskriva 

kvinnors 

upplevelse av 

obehagliga och 

oväntade 

symtom från 

bröstcancer-

behandling. 

Metod:  

Fenomenologisk 

Hade avslutat 

aktiv 

behandling 

för 

bröstcancer  

1-18 år före 

denna studien. 

 

Studiegrupp 

13 kvinnor. 

Ålder mellan 

33-74år. 

leva med 

långvariga 

symtom, 

konfrontera 

oväntade 

situationer, 

förlora sitt 

gamla jag, 

känna sig 

som en 

föredetting 

Grad 1 

Författare: 

Sawin, E. M. 
 

Titel:  

“The Body 

Gives Way, 

Things 

Happen”: 

Older women 

describe 

breast cancer 

with a non-

supportive 

intimate 

partner. 
  
Årtal:  2012 

  

Land: USA 

  

Problem: 

Öka 

medvetenheten 

om det 

komplexa 

behov hos 

äldre kvinnor 

som fått 

bröstcancer, 

som lever med 

en icke-

stödjande 

partner. 

Syfte: 

Beskriva den 

äldre kvinnans 

upplevelse av 

bröstcancer-

behandling 

utan en partner 

Ansats: 

 Kvalitativ 

ansats 

  

Metod:  

Innehålls-

analys. 

Hermeneutisk

t, 

fenomenologi

skt 

tillvägagångss

ätt.  
 

 

Urval: 

 16 kvinnor 

som alla har 

fått diagnos 

bröstcancer 

som lever 

med en 

icke-

stödjande 

partner i ett 

förhållande. 
 

Studiegrup

p 

16 kvinnor, 

55–84 år 

(median 68 

år) 

Huvudsakligt 

resultat: 

3 teman:  

1:i min ålder 

2:bröstcancer, 

sexualitet, 

åldrande 

3: tystnad och 

stänga av 

Kvalitets-

gransknin

g: 

Grad 1 

 

Författare: 

Shaw, L.-K., 

Sherman, K. 

Problem: 

Svårighetern

a att träffa en 

Ansats: 

 Kvalitativ 

ansats 

Urval: 

 Kvinnor 

som alla 

Huvudsakli
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