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Introduktion: Mastektomi är en kirurgisk behandling där hela bröstet tas bort och det har visats att 

kvinnor kan få en negativ påverkan på sexualiteten efter mastektomi. Sexualiteten är en central del i 

att vara människa och vården har en roll i att främja den sexuella hälsan. Omvårdnaden vid 

bröstcancer omfattar stöd i samband med problem gällande den sexuella hälsan.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att med utgångspunkt från modellen Neotheoretical 

Framework of sexuality beskriva påverkan på sexualiteten hos kvinnor efter mastektomi som 

behandlingsmetod vid bröstcancer. 

Metod: Litteraturstudie med ett systematiskt arbetssätt utifrån Polit och Beck’s (2012) modell för 

litteraturstudier. En deduktiv ansats användes med modellen Neotheoretical framework of sexuality 

av Cleary et al. (2011). Kategorier som användes för att redovisa påverkan på sexualitet var; sexuella 

relationer, sexuell funktion och sexuell självuppfattning. Vilket utgår ifrån en multidimensionell syn 

på sexualitet.  

Resultat: Litteraturstudien visade att kvinnor efter mastektomi upplevt påverkan på sexualiteten i 

alla tre kategorier. Under kategorin sexuella relationer fanns påverkan på intimitet, partners 

uppmärksamhet, intresse för partnern samt samtal med partnern om det sexuella livet. Under 

kategorin sexuell funktion fanns påverkan på lust, orgasm, njutning, lubrikation, tillfredställelse och 

sexuell aktivitet. Under kategorin sexuell självuppfattning fanns påverkan på attraktivitet, 

kroppsuppfattning och femininitet. 

Konklusion: Resultatet visar att påverkan på sexualiteten finns i många områden hos kvinnor efter 

mastektomi och att bröstrekonstruktion inte kan ses som en lösning för sexuell ohälsa. Kvinnors 

påverkan på sexualiteten relaterat till mastektomi är varierande mellan individer vilket kräver 

individanpassad omvårdnad med ett holistiskt synsätt.  
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Introduktion  
Antalet nya cancerfall hos kvinnor i Sverige under 2013 var 29 633 (Socialstyrelsen 2013b), 

där bröstcancer var den vanligaste cancerformen (Cancerfonden 2015, Socialstyrelsen 2009).  

Cirka 30 % av alla cancerfall hos kvinnor utgörs av bröstcancer. År 2013 var antalet nya fall av 

bröstcancer hos kvinnor 9 123 (Socialstyrelsen 2013b) och under året avled 1 473 kvinnor i sin 

bröstcancer (Cancerfonden 2015). De senaste tjugo åren har den genomsnittligt årliga 

ökningstakten för bröstcancer varit 1,4 procent (Socialstyrelsen 2013a). I slutet av 2012 levde 

cirka 97 000 kvinnor i Sverige som har eller haft bröstcancer (Cancerfonden 2015). En hög 

överlevnad ses idag hos patienter med bröstcancer (Socialstyrelsen 2013a).  

Enligt Avis et al. (2003) kan kvinnor med bröstcancer få en negativ påverkan på sexualiteten 

efter en genomgången mastektomi. I studien av Ussher et al. (2012) finns det en önskan hos 

flertalet av kvinnor behandlade för bröstcancer att få information angående förändringar av 

sexualiteten. Många av kvinnorna upplevde även en större tillfredställelse efter samtal 

angående den sexuella hälsan med en sjuksköterska, gentemot samtal med en onkolog. 

Kotronoulas et al. (2009) påvisar att sjuksköterskor finner utförandet av omvårdnad av den 

sexuella hälsan svårt, trots att frågor som berör sexuella hälsan även vid sjukdom är av stor vikt 

samt att frågor om den sexuella hälsan är accepterat i samhället.  

En ökad kunskap inom området kan öka möjligheterna för vårdpersonal att ta itu med de 

problem patienter upplever i sin sexualitet (Hulter 2004).  

Bröstcancer  

Bröstcancer är en malign celltillväxt och utgår ifrån körtelepitel eller epitelvävnad. Malign 

celltillväxt innebär att cellerna inte håller sig till den normala vävnadsavgränsningen eller 

tillväxtkontrollen, utan celltillväxten sker okontrollerat och tränger sig in i omliggande 

vävnader. Vid cancer kan metastaser i andra organ uppstå (Ericson & Ericson 2013).  

En knöl i bröstet är det vanligaste symtomet och andra symtom är smärta och obehag från 

bröstet som är nytillkommen samt vätskning från bröstvårtan (Regionala cancercentrum i 

samverkan 2014). Vanligast är att insjukna i sjukdomen efter 40 års ålder, och därefter blir 

risken högre i samband med stigande ålder (Ericson & Ericson 2013). Med hjälp av 

mammografiscreening kan bröstcancern upptäckas tidigt, och det finns då större chans till att 

det går att välja bröstbevarande kirurgi som kirurgisk behandling (Socialstyrelsen 2013a). I 

Sverige upptäcks ungefär hälften av alla bröstcancrar med hjälp av mammografiscreening 

(Regionala cancercentrum i samverkan 2014). Även män kan drabbas av bröstcancer och av de 

cirka 8 000 individer som varje år får bröstcancerdiagnos så är cirka 30-40 av dem män 

(Socialstyrelsen 2014a).  

Bröstcancerbehandling 

Olika behandlingsmetoder vid bröstcancer är kirurgisk behandling, cytostatikabehandling, 

strålbehandling, endokrin behandling och antikroppsbehandling. Neoadjuvant 

cytostatikabehandling, lokalregional strålbehandling samt kirurgi skall rekommenderas till de 

patienter vars hälsotillstånd tillåter (Regionala cancercentrum i samverkan 2014). 

Läkemedelsbehandling kan ges både före bröstcanceroperation, för att verka som en möjlig 

botande behandling, och efter för operation för att förlänga överlevnaden och förebygga återfall 

hos patienterna. Patienter med bröstcancer utgör även den största gruppen vid 

strålningsbehandling i Sverige (Socialstyrelsen 2014a). Kirurgi har en stor roll i behandling av 

bröstcancer och utgör för många patienter det första steget i behandling. Det finns två olika slag 

av kirurgisk behandling vid bröstcancer, partiell mastektomi eller mastektomi (Regionala 

cancercentrum i samverkan 2014).   
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Partiell mastektomi  

Partiell mastektomi som följs av postoperativ strålbehandling benämns som bröstbevarande 

kirurgi (Regionala cancercentrum i samverkan 2014). Bröstbevarande kirurgi innebär att 

tumören avlägsnas tillsammans med en del av den omkringliggande bröstvävnaden. (Jönsson 

2004). I en studie så har det visats att långtidsöverlevande bröstcancerpatienter efter 

bröstbevarande kirurgi har haft samma överlevnadsgrad som de patienter som genomgått 

radikal mastektomi. Bröstbevarande kirurgi är behandlingsvalet hos de patienterna med relativt 

små bröstcancertumörer (Veronesi et al. 2002).  Vid partiell mastektomi är risken för lokalt 

återfall större (Regionala cancercentrum i samverkan 2014) 

 

Mastektomi 

Mastektomi är en form av kirurgisk behandling vid bröstcancer där hela bröstet tas bort (Bergh 

et al 2007). All bröstvävnad, areola och mamill opereras bort, medan bröstmusklerna och även 

lymfkörtlar tillhörande axillens bevaras (Jönsson 2004). Denna metod kan ersättas i mer än 

hälften av fallen med bröstbevarande kirurgi (60-65 % av de kirurgiska behandlingarna vid 

bröstcancer) då tumören inte är för stor (Bergh et al 2007). Indikationsområden för mastektomi 

kan bland annat vara om patienten har kontraindikationer för postoperativ strålningsbehandling, 

om partiell mastektomi inte kan genomföras med ett bra estetiskt resultat samt vid återfall efter 

bröstbevarande kirurgi. Bröstkirurgi i profylaktiskt syfte sker endast genom mastektomi, med 

eller utan bröstrekonstruktion i samband med operationen. Patienten kan även själv välja att 

genomföra en mastektomi trots att bröstbevarande kirurgi även är ett säkert alternativ 

(Regionala cancercentrum i samverkan 2014).    

 

Bröstrekonstruktion och bröstprotes  

Bröstrekonstruktion görs med målet att undvika missbildningar efter operation där vävnad 

tagits bort, detta kan göras i samband med eller efter mastektomi (Jönsson 2004). 

Kontraindikationer för bröstrekonstruktion inkluderar risker vid anestesi och metastatisk 

sjukdom (Ahmed et al. 2005). Neto et al. (2013) presenterar i en studie att kvinnor som 

genomgått bröstrekonstruktion efter mastektomi har en förbättrad sexuell funktion jämfört med 

patienter som genomgått mastektomi utan rekonstruktion. Ytterligare 

rekonstruktionsoperationer kan involvera ingrepp på det friska bröstet för att skapa symmetri 

och även rekonstruktion av bröstvårta och vårtgården (Ahmed et al. 2005). En studie av Didier 

et al. (2008) visar att kvinnor där bröstvårtan och vårtgården har sparats vid mastektomi har en 

positiv påverkan gällande deras kroppsuppfattning, psykologiska anpassning och 

tillfredställelse. Bröstrekonstruktion används idag i ökande omfattning i Sverige 

(Socialstyrelsen 2014a).   

Det finns två huvudtyper av externa bröstproteser: Siliconprotes och en lättviktsprotes och 

dessa är det snabbaste sättet att ersätta ett bröst (Breastcancer 2015).  En studie har visat att 77 

% av 59 kvinnor som genomgått mastektomi utan bröstrekonstruktion har rapporterat att 

användandet av en extern bröstprotes tillät dem att glömma bort sin mastektomi. Vissa kvinnor 

rapporterar även att de upplevt att användandet av protesen har hjälpt dem att återuppbygga sin 

tidigare förlorad sexualitet och femininitet efter mastektomi (Glause et al. 2009).     

Bröstets betydelse 

Då bröstet kan anses vara en slags symbol för sexualitet och sensualitet så kan bröstkirurgi leda 

till psykologisk stress (Peres 2007). Kvinnans bröst är viktiga erogena zoner men kan ses även 

som symbol för kvinnlighet. Brösten beskrivs ha en övervägande erotisk innebörd samt kan 

anses vara ”kvinnlighetens kronjuveler”. Brösten är i västvärlden något som kan anses vara 
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kvinnligt samt kan vara starkt förknippat med varje flickas övergång till kvinna. Rådande 

skönhetsideal har i många fall en stor påverkan inför varje kvinnas upplevelse och 

tillfredställdhet gällande sina bröst (Yalom 1999). Viktigt att komma ihåg är att olika individer 

har olika syn på sin kropp och sin sexualitet (Cancerfonden 2014). 

 

Begreppsdefinition av sexualitet  

Sexualitet beskrivs som en central del i att vara människa, den omfattar allt från kön och 

könsidentiteter till intimitet och reproduktion. Sexualiteten påverkas av flera faktorer så som 

psykologiska, biologiska, sociala och kulturella faktorer samt dess samspel. Sexualitet upplevs 

och uttrycks olika för varje enskild individ genom fantasier, tankar, attityder och värderingar 

(World Helth Organization [WHO] 2006).    

Neotheoretical Framework of Sexuality förklarar en multidimensionell syn på sexualitet 

bestående av tre inbördes relaterade begrepp: Sexuella relationer, sexuell funktion samt sexuellt 

självuppfattning. Sexuella relationer innehåller kommunikation och intimitet. Sexuell funktion 

innehåller orgasm, lust och upphetsning som dimensioner av den sexuell respons cykeln. 

Sexuell självuppfattning består av kroppsuppfattning, sexuellt värde och sexuellt självschema 

(Figur 1). Det är nödvändigt att ta itu med de tre inbördesrelaterade begreppen i enighet är för 

att försäkra ett holistiskt tillvägagångssätt (Cleary & Hegarty 2011). Vid ett holistiskt synsätt 

så ses människan som en helhet där kroppen, tankarna, själen och känslorna hänger ihop (Ehdin 

& Ehdin 2002). Sexuellt värde definieras av Snell & Papini (1989) som självförtroendet 

gällande kapaciteten att relatera sexuellt till en annan person. För att undersöka Sexuellt värde 

finns frågor gällande den egna uppfattningen om sig själv som sexuell partner och hur sexuellt 

skicklig de upplever sig samt vilken sexuell kompetens de upplever sig ha (Snell & Papini 

1989). Sexuellt självschema innebär hur individen ser på sig själv utifrån sexuella aspekter så 

som romantik, passion, kärlek och upphetsning. Denna syn påverkas utav exempelvis 

information från samhället, tidigare erfarenheter och nuvarande erfarenheter (Andersen & 

Cyranowski 1994). Modellen är beprövad på kvinnor med gynekologisk cancer (Cleary et al. 

2011) och modellen beskrivs vara överförbar till andra cancergrupper och en rekommendation 

är att modellen skall testas i andra patientgrupper (Cleary & Hegarty 2011).  

Figur 1. Neotheoretical Framework of Sexuality av Cleary et al. (2011). Fritt översatt av författarna. 
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Omvårdnad vid bröstcancer 

Bröstcancer kan orsaka allvarlig psykisk stress hos den drabbade. Otillräckliga kontakter 

mellan patient och läkare och/eller sjuksköterskor kan förvärra stressen hos patienten (Kovero 

2002). Psykiska problem är vanligare än fysiska hos många med diagnosen. Många kvinnor 

med bröstcancer känner därmed ett behov av emotionellt stöd. Bra relationer med 

sjuksköterskor är då viktigt (Remmers et al. 2009). Kvinnor med bröstcancer vill ofta ha stöd 

med att hantera kroppsförändringar som de genomgått (Hughes 2008). En kvinna som 

genomgått en mastektomi har ett större behov av omvårdnad, i form av exempelvis 

känslomässigt stöd och mer omfattande information angående postoperativ vård, jämfört med 

en kvinna som genomgått en lumpektomi (Weaver 2009). Studien av Remmers et al. (2010) 

har visat att kvinnor under primär behandling har uttryckt en önskan av känslomässigt stöd. En 

rekommendation från Socialstyrelsen (2014c) är att personer med bröstcancer skall erbjudas en 

kontaktsjuksköterska för att ge råd om symtomlindring samt psykosocialt stöd. Kvinnorna i 

studien av Remmers et al. (2010) önskade ha en sjuksköterska som kontaktperson för att få 

information. Kvinnorna i studien såg framemot stöd av sjuksköterskan genom en värdefull, 

omvårdande och respektfull relation som var anpassad till kvinnans individuella behov. 

Värdering fanns hos kvinnorna i att bli uppmuntrad till att ställa frågor samt att inga frågor var 

olämpliga.  

Höga krav ställs på omvårdnaden av patienter med cancer och omvårdnaden skall omfatta hela 

patientens tid med sjukdomen (Socialstyrelsen 2014a).  

Omvårdnad i förhållande till sexualitet 

WHO skriver att vården har en roll i att främja den sexuella hälsan hos individer. Hälsosektorns 

roll gällande sexuell hälsa är att tillhandahålla rådgivning och vård samt genomföra 

bedömningar av den sexuella hälsan (WHO 2006). Den sexuella hälsan kan upplevas även vid 

sjukdom, funktionshinder och dysfunktion då sexuell hälsa är ett tillstånd av socialt, mentalt, 

fysiskt och känslomässigt välbefinnande (Socialstyrelsen 2014b; WHO 2006). Rättigheter 

gällande den sexuella hälsan finns och innefattar människans rätt att bestämma över sin egen 

sexualitet och kropp (Socialstyrelsen 2014b). De sexuella rättigheterna infattar även varje 

individs rättighet till information samt utbildning och till högsta möjliga standard av hälsa, då 

inklusive sexuell hälsa (WHO 2006).   

  

Kunskap hos vårdpersonal bidrar till bättre möjligheter att hantera individers sexuella 

svårigheter. Arbete kring sexologi kan jämföras med psykiatriskt omvårdnadsarbete då 

individens sexuella problem samt svårigheter i många fall kan beröra relationer och identitet 

(Hulter 2004). Studier har visat att sjuksköterskor i många fall och på olika sätt finner en 

problematik gällande att hantera problem med patienters sexuella hälsa (Arikan et al. 2015; 

Higgins et al. 2006; Guthrie 1999; Saunamäki et al. 2009). Det har visats att sjuksköterskor i 

många fall är ovilliga att samtala om sexualitet med sina patienter (Guthrie 1999).  I en studie 

av Arikan et al. (2015) har sjuksköterskor angivit att de är medvetna om patienters oro gällande 

sexualitet och i studien av Higgins et al. (2006) har forskning visat att sjuksköterskor har 

accepterat att de har en utbildande roll gällande sexualitet. Sexualiteten hos patienterna har 

visats sig vara så personlig att sjuksköterskornas omvårdnadsinterventioner inte var tillräckliga 

(Arikan et al. 2015).  

 

Cancerbehandlingen kan leda till att sexualiteten påverkas (Hughes 2008; Socialstyrelsen 

2014). Frågor gällande överlevnad kan initialt hos cancerpatienter överskugga frågor gällande 

sexualitet. När kriser reduceras uttrycks ett behov och önskan att återuppta den tidigare 

livsstilen (Kotronoulas et al. 2009). Det har visats att majoriteten av bröstcancerpatienter i en 

studie önskade få information om förändringar gällande sexualiteten men att endast 41 % 
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erhållit detta (Ussher et al. 2012). Sjuksköterskor är medvetna om att de ska genomföra samtal 

om sexualitet med cancerpatienter (Olsson 2014). Det beskrivs att patientens alla behov måste 

återgäldas för att tillhandhålla en holistisk omvårdnad, behov gällande sexualitet inkluderat. 

Sjuksköterskor måste vara villiga att uppmärksamma bekymmer kring sexualiteten och våga 

introducera ämnet om sexualitet hos sina patienter. Detta för att sjuksköterskan skall ha 

möjligheten att bedöma eventuella speciella behov patienten kan ha angående sexualitet samt 

att patienter inte blir lämnade med obesvarade frågor och bekymmer (Higgins et al. 2000). 

Omvårdnad vid bröstcancer omfattar stöd i samband med problem kring sexualiteten 

(Socialstyrelsen 2014a). 

 

Problemformulering 

Fler kvinnor diagnostiseras med bröstcancer samt fler kvinnor lever med bröstcancer vilket 

gör att vi behöver belysa frågor som är viktiga för dem. Studier har visat att deras sexuella 

hälsa och därmed deras livskvalitet kan vara påverkad efter behandling och patientgruppen 

har ett behov av stöd gällande den sexuella hälsan. Sjuksköterskan behöver mer kunskap för 

att kunna stödja patientgruppen gällande påverkan på sexualiteten. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att med utgångspunkt från modellen Neotheoretical Framework 

of sexuality beskriva påverkan på sexualiteten hos kvinnor efter mastektomi som 

behandlingsmetod vid bröstcancer.   
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Metod 
Metoden var en litteraturstudie utförd på ett systematiskt sätt. Litteraturstudie beskrivs innebära 

att på ett systematiskt sätt söka fram artiklar och sedan kritiskt granska dem samt göra en 

sammanställning av litteraturen inom valt område (Forsberg & Wengström 2013). Polit och 

Beck’s niostegsmodell har använts som metod vid litteraturstudien med modifieringar (Figur 

2). Modifieringarna som gjorts är att studierna utvärderades och kritiskt granskades innan 

informationen från studierna skildes ut samt kodades, steg 6 och 7 har bytt plats.  

 

Litteratursökning  

Steg 1. Ett syfte utformades.  

 

Steg 2 och 3. Vid sökning av artiklar behövs kriterier gällande exempelvis språk och ålder på 

sökningen samt studietyper av intresse bestämmas (Forsberg & Wengström 2013). Kriterier 

valdes för att ge sökningsresultat med artiklar som är relevanta för syftet, inklusionskriterier, 

samt utesluta de artiklar som inte är det, exklusionskriterier. Vid databassökningarna har 

begränsningar, limits, använts för att tillämpa dessa inklusions- samt exklusionskriterier.   

 

Inklusionskriterier var: artiklar publicerade mellan 1 januari 2005 och 9 september 2015 för 

att det skall vara uppdaterade artiklar samt ge tillräckligt med artiklar för att genomföra 

litteraturstudien. Artiklarna skulle vara peer reviewed för att ge hög tillförlitlighet. Språket 

skulle vara svenska eller engelska för att författarna skall förstå innehållet. För att svara på 

syftet skulle artiklarna endast handla om det kvinnliga könet. Kvinnorna skulle vara minst 18 

år samt genomgått en mastektomi som behandling för bröstcancer.  

 

Exklusionskriterier var artiklar som var litteraturstudier samt i fall där mastektomi utförs i 

profylaktiskt syfte samt där rekonstruktion gjort i samband med mastektomi 

 

Steg 1. 

Syftet samt primära och sekundära 
frågor formulerades samt 

förfinasdes.

Steg 2. 

Sökstrategi utarbetades. Val av 
databaser, identifiering av sökord 

samt val av exklutions- och 
inklutionskriterier. 

Steg 3.

Potentiella primära källmaterial 
söktes fram, identifieras samt 

erhölls.

Sökningar samt sökningsresultat 
dokumneterades.

Steg 4.

Källmaterialet relevans samt 
lämplighet granskades.

Irrelevanta referenser gallrades 
bort. 

Steg 5.

Källmaterialet lästes igenom.

Irrelevanta referenser gallrades 
bort. 

Ny referens identifierades och steg 
3 & 4 upprepas på ny artikel. 

Steg 6.

Studierna utvärderades samt 
kritiskt granskades.

Steg 7.

Information från studierna skildes 
ut samt kodades.

Steg 8.

Informationen analyserades, 
sammanställdes, information till 
valda kategorier har sökts fram.

Steg 9. 

Skriftlig syntes förberedes.

Figur 2. Modell av Polit & Beck (2012) med modifieringar. Fritt översatt av författarna. 
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Vetenskapliga artiklar söktes fram i databaserna Cinahl, PubMed och PshycInfo. PubMed och 

Cinahl är databaser som bland annat innehåller omvårdnad samt medicin. PshycInfo innehåller 

psykologisk forskning i områdena medicin och omvårdnad samt närliggande områden 

(Forsberg & Wengström 2013).  

 

I databasen Cinahl användes sökorden: Breast neoplasms, Sexuality, Sexual dysfunction female, 

mastectomy, och surgery operative som headings (Tabell 1). Även sökning med limits 13-18 år 

gjordes då Cinahl inte inkluderar 18 år i all adult, detta gjordes för att inte få bortfall av 

relevanta artiklar, men denna sökning gav inget ytterligare resultat. I PsychInfo’s söktes samma 

sökord som i Cinahl upp med hjälp av thesaurus: sexuality, female sexual dysfunction, breast 

neoplasms, mastectomy och surgery (Tabell 2). PubMed’s Medical subject headings gav 

sökorden: sexuality, sexual dysfunctions psychological, breast neoplasms, mastectomy och 

surgical procedures operative (Tabell 3). I Pubmed gjordes även sökningen med limits 0-18 år 

för att 18 åringar inte ingick I PubMed’s limits för vuxna, denna sökning gav inget användbart. 

Surgical användes som sökord för att minska risken att inte gå miste om relevanta artiklar. 

Denna sökning gav en ny artikel (Tabell 3). Fritextsökningar i de olika databaserna gjordes för 

att säkerställa att inga relevanta sökningsresultat har missats, sökordet sexual* användes då för 

att få med alla böjningar av sexualitet. Dessa sökningar gav inget ytterligare resultat.  

 

Sökorden användes i olika kombinationer samt AND användes för att förklara sökordens 

samband med varandra. Ordet AND indikerar på att båda sökorden skall finnas med 

sökningsresultatet. För att redovisa interna samt externa dubbletter skrevs alla artiklars titlar 

från sökningsresultaten upp. Artiklar som återkommit i samma databas genom de olika 

sökkombinationerna, interna dubbletter, föll bort. En granskning för att identifiera dubbletter 

från sökningsresultaten mellan de valda databaserna, externa dubbletter, gjordes och dessa föll 

bort.      

 
Tabell 1: Databassökning1 i Cinahl. 

Sökord. Antal träffar  Urval 1 Urval 2 Urval 3 

(MH ”Sexuality”) S1 2 924    

(MH “Sexual 

dysfunction, Female”) S2  

332    

(MH ”Breast 

neoplasms”) S3 

9 508    

(MH”Mastectomy”) S4  743    

(MH “Surgery, 

Operative”) S5 

1 179    

S1 AND S3 AND S4 9 4 1 2 

S2 AND S3 AND S4 2(1*) 0   

S1 AND S3 AND S5 1 0   

S2 AND S3 AND S5 0    

Totalt urval Chinal. 11 4 1 2 

Limits: 2005-2015, peer reviewed, engelska & Svenska, Female, All adult (19 år och över). * Interna dubbletter 

som exkluderas. MH i tabell står för Exact subject heading.  
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Tabell 2: Databassökning 2 i PshycInfo. 

Sökord. Antal träffar  Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Su(Sexuality) S1 2 354    

Su(“Female Sexual 

dysfunction”) S2 

295    

Su(breast neoplasms) S3 3 527     

Su(Mastectomy) S4 100    

Su(Surgery) S5  4 777    

S1 AND S3 AND S4 2 2 2 2 

S2 AND S3 AND S4 1 1 1 1 

S1 AND S3 AND S5 2 2   

S2 AND S3 AND S5 1(1*)  0   

Totalt urval PsycInfo.  5 5 3 3 

 

Limits: 2005-2015, peer reviewed, engelska & svenska, Female, Human, Adulthood (18 Yrs & older).  * Intern 

dubblett som exkluderas. Förkortningen SU i tabellen står för Subjekt Headings. 

 

Tabell 3: Databassökning 3 i PubMed. 
 

Sökord. Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

”Sexuality” [MeSH Terms]* 

S1 

3 826    

“Sexual dysfunctions, 

psychological”[MeSH 

Terms] S2 

2 523    

”Breast neoplasms”[MeSH 

Terms]* S3 

40 443    

“Mastectomy” [MeSH 

Terms] S4  

5 631 

 

   

“Surgical Procedures, 

Operative”[MeSH] S5 

338 759    

S3 AND S1 AND S4 27 (4*) 8 1 1 

S3 AND S4 AND S2 12 (2*) 6 4 4 

S3 AND S1 AND S5 44(19*8**) 4 1 1 

S3 AND S2 AND S5 15(12*) 0   

Totalt urval PubMed. 53 18 6 6 

Limits: 10 år, engelska & Svenska, Humans, Female, 19+ years. ** Externa dubbletter som exkluderas *Interna 

dubbletter som exkluderas. Förkortningen MeSH står för Medical Subject headings.  
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Urval  

Efter litteratursökningen har tre urval genomförts för att säkerställa artiklarnas relevans för 

litteraturstudien samt kritisk granskning av valda artiklar. Urval 1 motsvarar steg 4, Urval 2 

steg 5 samt Urval 3 steg 6 i modellen för litteraturstudien (Figur 1).  

 

Urval 1 

Efter att ha exkluderat dubbletter primärgranskades 70 titlar samt abstrakt för att avgöra om 

artiklarna verkar vara relevanta för litteraturstudiens syfte. Urval 1 resulterade i 27 artiklar 

(Tabell 1-4). Sökningar samt utvalda artiklar sparades på varje enskild databas. 

Urval 2 

I Urval 2 så lästes samtliga 27 artiklar (Tabell 1-4) för att säkerställa att de svarar på syftet 

individuellt av författarna och sedan gjordes en genomgång av varje artikel gemensamt för att 

säkerställa att uppfattningen av artiklarna överensstämmer. 17 artiklar föll bort på någon av 

följande grunder: patienter som genomgått en mastektomi var kraftigt underrepresenterade, 

artiklarna innehöll två typer av bröstcanceroperation där resultaten från de två grupperna inte 

redovisades separat eller att bröstrekonstruktion hade gjorts i samband med mastektomi. 

Artiklarnas resultat svarar då inte på examensarbetets syfte. Databassökningarna resulterade i 

10 artiklar. Författarna gick igenom samtliga 27 referenslistor i artiklar från Urval 1. Detta 

kallas för manuell sökning och görs för att hitta ytterligare artiklar som berör ämnet från redan 

framsökta artiklar (Forsberg & Wengström 2012). Den manuella sökningen resulterade i en 

artikel vilket gjorde att Urval 2 resulterade i 11 artiklar (Tabell 4).  

Urval 3 

I urval 3 granskades artiklarna (Tabell 4) med guider till kritisk granskning av kvantitativa 

respektive kvalitativa studier (Polit & Beck 2012 s.112-117). Inga artiklar föll bort och urval 3 

utgjordes av 11 artiklar. Artiklarna sammanfattades i korthet (Bilaga 1) för att ge en överblick 

av artiklarnas syfte, metod och resultat.  

 

Tabell 4: Totalt urval.  

Totalt urval 1 Totalt urval 2 Totalt urval 3 

27 11 11 

 

Databearbetning 

Databearbetning motsvarar steg 7 och 8.  Databearbetningen gjordes utifrån en deduktiv ansats 

som är en mall för analys där en modell, kategori, koncept eller hypoteser testas. Efter detta 

skapas en kategoriseringsmatris och data kodas enligt kategorierna (Elo & Kyngäs 2007). 

Författarna valde att använda en modell för databearbetning.  

Modellen Neotheoretical Framework of Sexuality har tre inbördes relaterade begrepp: Sexuella 

relationer, sexuell funktion samt sexuell självuppfattning (Cleary et al. 2011) Med dess 

multidimensionella definition avseende sexualitet lämpar sig modellen att användas 

sammanställa hur sexualiteten hos kvinnor efter en mastektomi kan vara påverkad. Modellens 

tre begrepp användes som kategorier för databearbetning till vilket resultaten från artiklarna 

placerades in i. Resultat från artiklarna placerades under rätt kategori utifrån modellens 

definition av vad som ingår i de tre olika begreppen. Processen började med att artiklarna 

numrerades utifrån bokstavsordning (Bilaga 1) och kategorierna kodades genom olika färger. 
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Sexuella relationer fick grön färg, sexuell funktion fick rosa färg och sexuell självuppfattning 

fick orange färg. Sedan lästes resultaten av artiklarna igenom av båda författarna var för sig och 

när resultat relaterat till de olika kategorierna identifierades markerades artiklarna med 

respektive färg. Författarna gick sedan gemensamt igenom varje artikel och kontrollerade att 

de båda hittat samma information i varje artikel och att uppfattningen av informationens 

betydelse är densamma. Sedan plockades delar av resultatet från artiklarna ut och placerades i 

rätt kategori. Ett enskilt dokument skapades med de tre kategorierna och under dessa artiklarnas 

siffror vid vilket översatt resultat placerades in vid den siffra från vilket resultatet är taget ifrån 

och till den kategori det hör. Detta gjordes separat för att sedan kunna kontrollera att 

uppfattningen av resultaten var likvärdiga. Sammanställning av varje kategoris resultat skedde 

sedan gemensamt. De delar som plockats ut jämfördes och sedan återgick författarna till den 

delen i artikelns resultat för att kontrollera sammanhanget från vilket det är taget ifrån. 

Resultaten från artiklarna översattes till svenska med stöd av ordlexikon både separat samt 

gemensamt. Svenskt synonymlexikon användes vid oklarheter angående översättningarnas 

betydelse i sammanhanget.  

I steg 9 sammanställs resultatet av litteraturstudien.  

Forskningsetiska ställningstaganden 

Generella etiska regler är att alltid tala sanning om forskning samt medvetet redovisa och 

granska utgångspunkterna för studier, öppet redovisa metoder samt resultat, inte stjäla andras 

forskningsresultat samt rättvist bedöma andras forskning. God ordning skall hållas i 

forskningen genom att arkivera samt dokumentera (Vetenskapsrådet 2011). Etiska aspekter vid 

en litteraturstudie är att enbart välja etisk granskade vetenskapliga artiklar eller artiklar där 

etiska överväganden gjorts, därtill ska alla inkluderade artiklar sparas i tio år samt alla resultat 

skall presenteras oavsett om de stödjer en eventuell hypotes eller inte (Forsberg & Wengström 

2013). Vid litteraturstudien har författarna öppet redovisat de delar av artiklarnas resultat som 

är relevant till studiens syfte. Noggrann översättning från engelska till svenska genom 

elektroniskt ordlexikon gjordes. Vid frågetecken efter översättning till svenska så har 

elektronisk synonymordbok använts för att kontrollera innebörden i det svenska ordet relaterat 

till sammanhanget. Detta har gjorts för att undvika feltolkning av artiklarnas resultat. Noggrann 

referenshantering har används genomgående under litteraturstudien samt korrekt formulering 

vid användandet av andras forskning för att klargöra att det är andras forskningsresultat. 

Sökningarna och sökningsresultaten har sparats i respektive databas och artiklarna från urval 3 

har sparats både i pappersform samt digitalt. Artiklarna från urval 3 har markerats från vilken 

databas samt vilken sökning den kommer ifrån och olika kodsystem har tillämpats för att hålla 

god ordning. Samtliga valda artiklar är etiskt godkända av författarna genom att etiska 

överväganden gjorts i artiklarna eller att artiklarna är etiskt granskade av en kommitté.  
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Resultat 
Resultatet av litterastudien baseras på resultaten av elva artiklar, av dem har tio studier använt 

kvantitativ metod samt en studie använt kvalitativ metod.  Samtliga artiklar redovisas i 

sammanfattad form i bilaga 1. Resultatet struktureras i kategorierna: Sexuella relationer, 

Sexuell funktion, Sexuell självuppfattning utifrån modellen. Samtliga resultat är statistiskt 

signifikanta med nivån probability value (p- värde) mindre än eller lika med 0,05.  

Sexuella relationer 

Påverkan på sexuella relationer fanns i fem kvantitativa studier. Denna kategori innehåller 

kommunikation och intimitet med partner.  

 

Kvinnor som genomgått mastektomi upplevde en minskad vilja gällande att vara intim med sin 

partner (Andrzejczak et al. 2013) samt en minskning av komfort vid intimitet (Fallbjörk et al. 

2013). Nästan hälften (29 av 60) av alla kvinnor i en studie av Andrzejczak et al. (2013) 

rapporterade en minskning av vilja till att ha intim kontakt, 20 % av totalt deltagande kvinnor i 

studien uppfattade att intim kontakt inte var lika njutbart för deras partner efter operation som 

före. I en studie av Skrzypilec et al. (2008) visade det att de flesta kvinnor som var nöja med 

sitt intima liv var kvinnor som var obundna eller skilda.  

 

Upplevelse av att partnern gav dem mindre uppmärksamhet efter mastektomi fanns i en studie 

av Andrzejczak et al. (2013) hos två av tolv kvinnor i åldrarna över 65 samt en av tio kvinnor i 

åldrarna 34-49. Ungefär hälften (54 %) av (36) kvinnorna i en studie av Alicikus et al. (2009) 

rapporterade även förlorat intresse för sin partner. 

 

I en studie av Bukovic´et al. (2005) så visade det att samtal om sexuallivet till liten del minskade 

efter mastektomi, tre kvinnor (av 84) slutade prata om sexuallivet med sin partner efter 

mastektomi. Totalt så pratade en tredjedel av kvinnorna inte om sexuallivet efter mastektomi 

med sin partner, 42 kvinnor skulle rekommendera konsultation om sexuallivet tillsammans med 

sin make/partner samt läkare.     

Sexuell funktion 

Påverkan på sexuell funktion fanns i sju kvantitativa studier. Denna kategori innehåller orgasm, 

lust, upphetsning och ihållande upphetsning och som dimensioner av den sexuella respons 

cykeln (Cleary et al. 2011).  

 

En låg lust sågs hos kvinnor efter mastektomi (Karabulut et al. 2009; Aerts et al. 2014) samt en 

förminskning i lust (80 % av 112) och helt saknad av lust (73 % av 112) sågs hos kvinnor efter 

operation (Alicikus et al. 2009). Lust visade sig ha en signifikant effekt på sexuallivet 

(Karabulut et al. 2009). Problem med lust och upphetsning rapporterade signifikant fler kvinnor 

sex månader efter operation. Ett år efter operation rapporterade signifikant fler kvinnor problem 

med möjlighet att uppnå orgasm, reducerad intensitet vid orgasm samt sexuell lust (Aerts et al. 

2014).  

 

Det rapporterades om saknad av njutning under sexuell aktivitet (67 av 112 kvinnor) (Alicikus 

et al. 2009) och försämring i att få njutning av sexuell aktivitet (46 av 60 kvinnor) (Andrzejczak 

et al. 2013). Cirka en fjärdedel (av 112 kvinnor) uppgav att de upplevde smärta vid sexuell 

aktivitet, lite fler än en tredjedel uppgav otillräcklig lubrikation under sexuell aktivitet samt 

cirka 29 % av samma grupp var besvärade av tanken på samlag (Alicikus et al. 2009). Av 42 

kvinnor som är sexuellt aktiva så beskrivs samlag som dåligt till ogynnsamt (17 %), 

betydelselöst till dåligt (7 %) samt ogynnsamt till vanlig (40 %) (Manganiello et al. 2010). 

Kvinnor beskrev första samlaget som smärtsamt (21 %) och obehagligt (12 %) men trots detta 



   

15 
 

slutade endast två kvinnor av dem i studien med sexuell aktivitet, vilket var relaterat till brist 

på partner (Bukovic´ et al. 2005). Orsakerna för sexuell ohälsa efter behandling har visat sig 

var bland annat rädsla för smärta (5 %) och smärtsamt samlag (5 %) (Bukovic´ et al. 2005). 

Endast en femtedel (av tio) kvinnor mellan 34-49 år beskrev sex som mycket behagligt och sju 

kvinnor beskrev sexuell aktivitet som behagligt. Dessa kvinnor var de som visade sig var mest 

tillfredsställda med sexuell aktivitet i studien (Andrzejczak et al. 2012).  

 

En försämring i tillfredställelsen med sexuallivet sågs hos kvinnor (Andrzejczak et al. 2012; 

Bukovic´ et al. 2005) och problem gällande tillfredsställelsen (Keskin & Gumus 2011) samt 

lindrig tillfredsställelse (Karabulut et al. 2009). Kvinnor (92 % av deras totala 

undersökningsgrupp) som svarade på en mätning tre år efter mastektomi uppgav (37 %) att de 

inte varit intresserade av sexuell aktivitet under de senaste fyra veckorna (Fallbjörk et al. 2012). 

Endast 37 % av kvinnorna ansåg sexuallivet vara viktigt efter behandling (Bukovic´ et al. 2005). 

En annan studie har visat att 26 kvinnor (av 68) i en relation inte har samlag, sex av dessa 

kvinnor har inte samlag relaterat till mastektomi (Manganiello et al. 2010).  

 

Minskad sexuell aktivitet har visat sig efter mastektomi (Andrzejaczak et al. 2012, Fallbjörk et 

al. 2012) hela 71 % av 60 kvinnor i en studie noterade en minskning i sexuell aktivitet 

(Andrzejczak et al. 2012). Den största minskningen i sexuell aktivitet i den studien sågs hos 

kvinnor i åldrarna 50- 65 (Andrzejczak et al. 2012). Inom sex månader efter operation hade 64 

% (av 56 kvinnor) återgått till sexuell aktivitet och samma antal procent hade återgått till sexuell 

aktivitet ett år efter operation (Aerts et al. 2014).  

Sexuell självuppfattning 

Påverkan på sexuell självuppfattning fanns i åtta studier varav en kvalitativ och sju kvantitativa 

studier. Denna kategori innehåller kroppsuppfattning, sexuellt värde och sexuellt självschema 

(Cleary et al. 2011).  

Stress relaterat till kroppsförändring har visat sig vara direkt och även signifikant kopplat till 

mastektomi (Raggio et al. 2014). Kvinnor upplevde en negativ förändring i attraktivitet 

(Andrzejczak et al. 2012; Fallbjörk et al. 2013; Alicikus et al. 2009; Fallbjörk et al. 2012) och 

attraktivitet samt kroppsuppfattning var en av kvinnornas största bekymmer (Bukovic´ et al. 

2005). En minskande attraktivitet beskrevs av nästan en tredjedel (av 60) kvinnor, hos 

kvinnorna i 34-49 års ålder (10 kvinnor) kunde ingen beskriva sig som attraktiv, dock endast 

en kvinna 65 år och äldre beskrev sig själv som oattraktiv. Av totala antalet deltagande (60 

kvinnor) upplevde 30 % en försämrad attraktivitet i deras partners ögon (Andrzejczak et al. 

2013).  Upplevelsen av att vara attraktivt beskriver en kvinna förlorades genom förlusten av 

bröstet: ” They had removed my femininity and sexuality, at least a part of it” (Fallbjörk et al. 

2012 s. 45).  

 

Kroppsuppfattning var för 36 (av 40) kvinnor i studien av Bukovic´ et al. (2005) en anledning 

till sexuell ohälsa efter behandlingen. Kvinnor som genomgått en mastektomi talade för att de 

kände sig upprörda efter operationen när de tittade på sin kropp (Alicikus et al. 2009) och kände 

att deras kroppsuppfattning var annorlunda (Bukovic´ et al. 2005) samt försämrad efter 

operationen (Aerts et al. 2014). Kvinnor började täcka över sina kroppar vid intim kontakt 

relaterat till kroppens utseende efter mastektomi. Majoriteten (80 % av 10) av kvinnor i åldrarna 

34-49, en stor del (73 % av 38) av kvinnorna i åldrarna 50-65 samt fler än hälften (58 % av 12) 

av kvinnorna över 65 år rapporterade detta beteendet (Andrzejczak et al. 2013). Det 

rapporterades att endast ungefär en tredjedel (av 39) kvinnor kände sig bekväma med att visa 

sin kropp för sin partner/make efter operation (Alicikus et al. 2009). En känsla av 

kroppstympning upplevdes även av vissa kvinnor (Fallbjörk et al. 2012; Bukovic´ et al. 2005). 
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Behovet av stöd gällande kroppsuppfattning samt femininitet har visat sig ha en statistiskt 

signifikant effekt gällande tillfredsställelsen med sexuallivet (Karabulut et al. 2009).   
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Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att med utgångspunkt från modellen Neotheoretical Framework 

of sexuality beskriva påverkan på sexualiteten hos kvinnor efter mastektomi som 

behandlingsmetod vid bröstcancer. Resultatet av litteraturstudien är att påverkan på sexualitet 

finns hos kvinnor efter mastektomi i alla tre kategorierna; sexuella relationer, sexuell funktion 

och sexuell självuppfattning. Kategorin sexuella relationer fanns påverkan på intimitet, partners 

uppmärksamhet, intresse för partnern samt samtal med partnern om det sexuallivet. Kategorin 

sexuell funktion fanns påverkan på lust, orgasm, njutning, lubrikation, tillfredställelse och 

sexuell aktivitet. Även obehag vid samlag beskrevs av kvinnor. Kategorin sexuell 

självuppfattning fanns påverkan på attraktivitet, kroppsuppfattning och femininitet. En känsla 

av att ha blivit kroppsstympad samt stress relaterat till kroppsförändring fanns hos vissa 

kvinnor. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i föreliggande studie påvisar att det finns flera dimensioner av påverkan på sexualitet 

hos kvinnor med bröstcancer efter mastektomi. Tidigare i litteraturstudien nämns det att 

bröstrekonstruktion har en påverkan på den sexuella funktionen och kommer därför vidare 

diskuteras utifrån använd modells tre inbördes relaterade begrepp. Vilka hinder och möjligheter 

sjuksköterskan har för att ge stöd till de kvinnorna som önskar, kommer även diskuteras.  

Bröstrekonstruktionens påverkan på sexualiteten  

Föreliggande studies resultat jämförs nedan med resultat från studier gjorda på kvinnor som 

genomgått bröstrekonstruktion i samband med eller efter mastektomi. Målet med att jämföra 

påverkan på sexualiteten hos kvinnor efter mastektomi och påverkan på sexualiteten hos 

kvinnor efter bröstrekonstruktion är att se om påverkan på sexualiteten framkommer oavsett 

behandling.  

 

I föreliggande litteraturstudie framkom att kvinnor efter mastektomi haft en påverkan på den 

sexuella relationen. Loaring och Larkin (2015) beskriver att kvinnorna efter 

bröstrekonstruktion undviker i vissa situationer att direkt tala om problem. Vid situationer av 

intimitet samt tillgivenhet beskriver männen i samma studie deras försök till att läsa sin partners 

icke verbala uttryck i saknaden på direkt kommunikation.   

 

I litteraturstudien har påverkan på den sexuella funktionen visats efter mastektomi vilket även 

har visats hos kvinnor som genomgått bröstrekonstruktion. I studien av Rowland et al. (2000) 

visade det sig att nästan hälften (45 % av 333) av kvinnorna som genomgått bröstrekonstruktion 

var mer troliga att uppleva bröstcancer som en negativ påverkan på sexuallivet. Det framgick 

att minimala skillnader i specifika aspekter fanns avseende den sexuella funktionen mellan 

olika grupper: lumpektomi, mastektomi och mastektomi med bröstrekonstruktion. Vid en av 

deras två mätningar fanns ingen skillnad mellan 151 kvinnor som genomgått mastektomi med 

bröstrekonstruktion och 269 kvinnor som genomgått endast mastektomi, utifrån deras egen 

bedömning av lust, orgasm, upphetsning och sexuell tillfredsställelse. Inga skillnader mellan 

de olika grupperna fanns angående påverkan på den sexuella hälsan.  

 

Det framkom också i föreliggande litteraturstudie att kvinnors sexuella självuppfattning 

påverkades vilket även har visats i studier på kvinnor som genomgått bröstrekonstruktion. 

Nästan hälften av kvinnorna hade en negativ kroppsuppfattning efter bröstrekonstruktion i en 

studie av Sheehan et al. (2008). Kvinnor efter bröstrekonstruktion kände sig mindre attraktiva 

(Sheehan et al. 2008) samt kände sig inte attraktiva (Rowland et al. 2000).  Al- Ghazal et al. 

(2000) påvisade att endast 30 (av 121) kvinnor som genomgått bröstrekonstruktion känner sig 
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mindre attraktiva. Enligt Rowland et al. (2000) framkommer det att 82 % (av 333) av kvinnorna 

som genomgått mastektomi med bröstrekonstruktion inte anser sig vara attraktiv i sina partners 

ögon. Kvinnor (fyra stycken) från en annan studie där bröstrekonstruktion har gjorts talar om 

att de vill täcka sin kropp framför sin partner (Loaring & Larkin 2015).  

 

Detta kan indikera att oavsett om kvinnorna genomgått en mastektomi eller mastektomi i 

kombination med bröstrekonstruktion har kvinnorna ett behov av omvårdnad gällande den 

sexuella hälsan i alla tre dimensionerna av sexualitet. Viktigt för vårdpersonal är att fortsatt se 

kvinnors omvårdnadsbehov kring den sexuella hälsan efter bröstrekonstruktion och även 

informera patientgruppen om att det inte kan ses som en lösning för problem relaterade till den 

sexuella hälsan. Sjuksköterskan behöver identifiera de kvinnor som behöver stöd oavsett 

behandling, för att göra detta är det viktigt att lyfta samtal om sexualitet.  

 

Hinder och möjligheter för att ge stöd 

Litteraturstudiens resultat visade att kvinnor efter mastektomi hade en påverkad sexualitet, 

vilket gör att kvinnorna som önskar stöd behöver identifieras. Det har tidigare nämnts i 

litteraturstudien att sjuksköterskor har haft hinder för att lyfta samtal avseende patienters 

sexuella hälsa. Detta stycke kommer därför lyfta vilka hinder och möjligheter det finns för 

sjuksköterskan att ge stöd till kvinnor med en påverkan på sexualiteten.  

 

Yngre och mer oerfarna onkologisjuksköterskor har visats uppleva ett obehag för att diskutera 

den sexuell hälsa med sina patienter (Julien et al. 2010). Sjuksköterskor har beskrivit att de hade 

en rädsla av att förolämpa patienterna eller att patienterna skulle uppleva det genant (Olsson et 

al. 2012). Magnan et al. (2005) påvisade att eventuella förväntningar hos patienten, personlig 

komfort, tidsbrist samt mod var hinder hos sjuksköterskor gällande rådgivning samt bedömning 

angående patienters sexualitet. Kotronoulas et al. (2009) har i sin studie fått fram hinder som 

gör att sjuksköterskan undviker att lyfta sexuella problem hos cancerpatienter. Hindren som 

presenteras är bristande grundläggande kunskap om sexualitet relaterat till en ospecifik 

utbildning som följs av tveksamhet att diskutera krävande sexuella frågor samt brist på initiativ 

och interaktion. Olsson et al. (2012) har fått fram liknande resultat med att sjuksköterskor 

upplever sig sakna färdigheter och kunskap om hur de skall ge stöd och råd till patienter 

gällande deras problem angående sexualiteten, som följdes av att de undvek att lyfta en dialog.  

I studien av Saunamäki et al. (2009) har 80 % av sjuksköterskorna angivit att de inte tar sig tid 

att prata om sexualitet med sina patienter och 60 % av alla sjuksköterskorna upplevde en 

osäkerhet i förmåga att hantera patienternas eventuella problem kring sexualiteten. Olsson et 

al. (2012) presenterar att sjuksköterskor såg tidsbrist som ett hinder i att prata med sina patienter 

om sexualitet men även att det saknades en avskild plats där dessa privata konversationer kunde 

genomföras. Även kontinuiteten i kontakten mellan sjuksköterska och patient sågs som ett stort 

hinder.  

 

Kotronoulas et al. (2009) påvisade att sjuksköterskorna behöver kompetens och resurser. 

Utbildningsprogram behövs för att sjuksköterskorna skall få informationen för att kunna 

inkludera sexuell hälsa i sitt omvårdnadsarbete. Tillgång för resurser gällande sexuella problem 

har gjorts mycket enkel och tillgängligheten anses vara självklar. Enligt Saunamäki et al. (2009) 

så har sjuksköterskor har funnit det enklare att berättiga frågor gällande sexualiteten till 

patienter då det funnits rutiner. Sjuksköterskorna kände att de kunde luta sig emot en kollektivt 

etablerad rutin, och att frågor gällande patientens sexualitet var obligatoriska att lyfta. Olsson 

et al. (2012) beskriver att information till patienter om sexualitet inte har setts som en del av 

den enskilda sjuksköterskans dagliga rutiner.  
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Indikationer kan ses på att sjuksköterskor möter många olika hinder för att kunna utföra 

omvårdnadsinterventioner gällande patienters sexualitet. Avdelningsrutiner och utbildning i 

sexuell hälsa kan ge möjligheter att underlätta för sjuksköterskor att lyfta frågan samt ge stöd 

till patienter angående påverkan på sexualiteten efter behandling. Viktigt är att vårdpersonal 

som arbetar med patientgrupper där förekomst av påverkan på sexualiteten påvisats, 

tillhandhåller information om att den sexuella hälsan behövs beaktas. Detta för att kunna avgöra 

när frågor om sexualiteten är av relevans.  

 

Metoddiskussion 

Niostegsmodellen av Polit & Beck (2012) har använts som metod vid denna litteraturstudie 

vilket förenklade att arbeta på ett systematiskt sätt.   

 

Sökningarna har kompletterats samt modifierades under processens gång. Åldersgruppen har 

modifierats från inriktning på ett specifikt åldersspann till att kvinnorna skulle vara 18 år och 

över. Denna modifiering gjordes då för lite material erhölls vid databassökningarna på tidigare 

vald specifika åldrar. En svaghet i detta val var att påverkan på sexualiteten har visat sig i vissa 

studier variera mellan olika åldersgrupper.. En svaghet i att ha valt från 18 år och över var att 

två av de valda databaserna inte inkluderade 18 åringar i sina limits för vuxna utan en extra 

sökningar var tvungna att genomföras men detta gav inget. Detta kan möjligen indikera på att 

det är få 18 åringar som genomgår en mastektomi efter bröstcancer. Inklusionskriteriet i 

litteraturstudien att kvinnorna skulle vara 18 år och över kunde möjligen ha modifierats till att 

kvinnorna skall vara från 20 år. Tre artiklar redovisade dock inte åldrarna på kvinnorna som 

deltagit i studien och i en av de studierna var ett inklusionskriterie att kvinnorna skall vara från 

18 år. Valt inklusionskriterie i litteraturstudien av att kvinnorna skall vara från 18 år kvarstod 

på grund av att mängden material annars inte blivit tillräcklig.  

 

I många av studierna presenteras inte resultaten för olika åldersgrupper enskilt, utan resultaten 

har sammanställts till en helhet. Detta kan möjligen leda till att eventuella betydande skillnader 

mellan åldersgrupper gällande påverkan på sexualiteten efter mastektomi inte redovisas. 

 

Utifrån databasernas förklaringar på sökordens innehåll så fås en förståelse i varför modellens 

tre begrepp: sexuell funktion, sexuella relationer och sexuell självuppfattning kunnat hittas i 

artikelsökningarna. En svaghet är att sexuell självuppfattning inte uppenbart ingår i sökorden 

och relevanta artiklar kan möjligen ha missats. Trots detta har åtta artiklar med innehåll om 

sexuell självuppfattning inkluderats i litteraturstudiens resultat vilket möjligen kan förklaras 

med att artiklarna även innehållit någon av de andra kategorierna. Det låga antalet artiklar från 

databasen Cinahl kan även förklaras utifrån att sökorden där inte har innehållit lika mycket som 

i de två andra databaserna. En svaghet i detta är att relevanta artiklar möjligen har missats i 

Cinahl. Trots detta anser författarna att tillräckligt med material har erhållits för att genomföra 

litteraturstudien med utgångspunkt från modellen. En styrka är att fritextsökningen med sexual* 

genomförts och gav inga ytterligare resultat än det som redan erhållits genom valda sökord.  

 

I databassökningarna valdes att använda AND för att förklara sökordens samband och indikerar 

på att båda sökorden skall finnas med i sökningsresultatet. Vid sökorden för sexualitet och 

sexuell dysfunktion samt sökorden för mastektomi och operation så skulle OR ha kunnat 

användas för att förklara sökordens samband med varandra. Vid användning av OR så indikerar 

det på att sökningsresultaten skall innehålla något av orden. Detta hade kunnat minska antalet 

genomförda sökningar.   
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Valda artiklar täcker ett brett område gällande sexualitet efter mastektomi. Författarnas val av 

artiklar har lett till att påverkan på sexualitet efter mastektomi kunnat redovisas i alla tre 

kategorier vilket gett en multidimensionell syn på påverkan av sexualiteten efter mastektomi. 

En svaghet i litteraturstudiens använda artiklar är att de inte enbart mäter påverkan på 

sexualiteten efter mastektomi utan även påverkan på sexualiteten hos andra patientgrupper, så 

som de som genomgått en lumpektomi. Detta har lett till att mindre delar av artiklarnas resultat 

har kunnat användas i litteraturstudien samt att fördelningen av användandet av artiklarnas 

resultat har varierat. Den deduktiva ansatsen genom användningen av vald modell har 

underlättat arbetet med det breda området av sexualitet som valda artiklar resulterat i.  

 

Den deduktiva ansatsen gav möjlighet att arbeta utifrån en redan existerande modell för något 

så komplext som sexualitet, vilket i sin tur underlättade processen med att identifiera påverkan 

på sexualiteten.  Den valda modellens styrkor var att den inkluderar många dimensioner av 

sexualiteten och den visar på att ett sammanhang finns mellan de olika begreppen. 

Sammanhanget dem emellan visar i sin tur att de olika begreppen samspelar och påverkar 

varandra och för att uppnå och bibehålla sexuell hälsa måste alla delar beaktas. Detta gör att 

modellen har lämpat sig bra att använda för att visa all påverkan på sexualiteten hos kvinnor 

efter mastektomi. En svaghet med användning av modellen är att det ibland vart svårt att skilja 

på påverkan på sexualiteten och vad som blir en följd av påverkan t.ex. så presenteras sexuell 

aktivitet under kategorin sexuell funktion. Detta har gjorts för att den utifrån hur modellen är 

uppbyggt upplevs lämpa sig bäst under den kategorin tillsammans med den sexuella 

responscykeln. Ett tänkbart förslag till modifiering av modellen är att utöka begreppet sexuella 

funktionen med sexuell aktivitet. Den sexuella aktiveten borde då ses i modellen som både 

samlag och onani. Frågor och resultat angående sexuell aktivitet i några använda artiklar är 

endast ställda till de kvinnorna med en partner. Den sexuella aktiviteten efter mastektomi är 

inte undersökt i dessa artiklar hos kvinnor utan partner.  

  

I föreliggande studie har närliggande begrepp skilts åt medvetet i resultatet relaterat till 

förståelse av att innebörden inte är den samma. T.ex. låg lust samt minskad lust. Vid användning 

av citat så har författarna kontrollerat att det plockats ut ur rätt sammanhang för att inte 

förvränga andra studiers resultat och därmed öka tillförlitligheten av litteraturstudiens resultat. 

Då de olika kategorierna inbördes påverkar varandra har resultat från andra studier noga 

kontrollerats och delar plockats ut ur det sammanhang det presenterats i artikelns resultat. I 

litteraturstudiens resultat innehåller därför kategorierna medvetet kopplingar till andra 

kategorier. Analysen av information från de använda artiklarnas resultat har upprepats i 

samband med skapandet av den skriftliga syntesen. Detta har gjorts för att återigen säkerställa 

att de utvalda delarna av artiklarnas resultat är kopplad till sexualitet samt att uppfattningen av 

informationen är korrekt.  

En svaghet i litteraturstudien är att hänsyn inte har tagits till de effekter på sexualiteten som 

andra behandlingsmetoder utöver mastektomi kan ha haft på kvinnornas sexualitet. Olsson et 

al. (2014) studie visade att patienter med maligna blodsjukdomar som enbart behandlats med 

cytostatika eller cytostatika i kombination hade en påverkad sexualitet. Resultatet från 

föreliggande studie talar för att patientgruppen kan uppleva den presenterade påverkan på 

sexualiteten, men det går inte att hävda att det specifikt är mastektomi som är orsaken till all 

påverkan på sexualiteten.  
 

Klinisk betydelse 

Litteraturstudien skulle kunna bidra till ökad förståelse och kunskap för den multidimensionella 

påverkan på sexualiteten hos patienter med bröstcancer efter mastektomi. Detta skulle kunna 

användas av sjukvårdspersonal som ett stöd för att våga ta upp ämnet om sexualitet hos kvinnor 
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efter mastektomi, samt bidra till en ökad insikt hos vårdpersonal om vikten av att lyfta dessa 

frågor hos patientgruppen.   

 

Förslag till fortsatt forskning 

Framtida studier skulle kunna testa modellen Neotheoretical framework of sexuality i 

interventionsstudier riktade mot patienters påverkan på den sexuella hälsan. Detta skulle 

möjligen kunna ske genom att utforma ett frågeformulär av modellen som sjuksköterskan sedan 

skulle kunna använda som underlag i sina bedömningar.  Studier skulle även behövas göras där 

man inför rutiner samt ger utbildning till sjuksköterskor för se om sjuksköterskornas förmåga 

att ge patienterna stöd, gällande sin sexualitet, förbättras. Möjligtvis skulle en studie i denna 

form kunna ligga till grund för skapandet av nationella riktlinjer.  

 

Slutsats 

Resultatet visar att en multidimensionell påverkan på sexualiteten finns hos kvinnor efter 

mastektomi. Alla delar av sexualiteten: sexuell relation, sexuell funktion och sexuell 

självuppfattning kunde med hjälp av modellen redovisas i litteraturstudien, vilket visar på 

behovet av ett holistiskt synsätt vid omvårdnad gällande sexualitet hos kvinnor efter 

mastektomi. Föreliggande studiens resultat visar även att påverkan på sexualiteten efter 

mastektomi är individuell och kräver en individanpassad omvårdnad för att främja den sexuella 

hälsan. Bröstrekonstruktion har visats inte alltid kunna vara en lösning för problem gällande 

sexuell hälsa hos kvinnor efter mastektomi, utan en fortsatt påverkan på sexualiteten finns hos 

många vilket innebär ett fortsatt behov av omvårdnad. Utbildning och rutiner har visats sig 

kunna underlätta för sjuksköterskor att lyfta frågan till patienter angående påverkan på 

sexualiteten.  
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Bilaga 1: Artikelmatris.  
  

 Författare & Årtal Titel Syfte Metod Resultat 

1 Aerts, L., 

Christiaens, M.R., 

Enzlin, P., Neven, P. 

& Amant, F. (2014). 

Sexual functioning in 

women after 

mastectomy versus 

breast conserving 

therapy for early-stage 

breast cancer: A 

prospective controlled 

study. 

Syftet med studien var att med ett 

framtidsperspektiv undersöka 

närvaron av sexuell dysfunktion, 

psykologisk- och 

relationsfunktion hos kvinnor med 

bröstcancer efter mastektomi och 

bröstbevarande terapi. 

Kvantitativ, prospektiv kontrollerad studie. 

373 kvinnor med bröstcancer som var 

planerade för operation tillfrågades. Varav 149 

kvinnor i åldrarna 26-80 gav samtycke att 

delta. 129 av dessa kvinnor deltog i 

undersökningen 6 månader post operation, och 

114 efter 1 år. En kontrollgrupp på 149 friska 

kvinnor deltog även i studien. 

Signifikant fler kvinnor med bröstbevarande 

terapi redogjorde för problem med sexuell 

upphetsning 6 månader efter operation och 

signifikant fler kvinnor från mastektomi 

gruppen redogjorde för problem med 

sexuella begär, upphetsning och möjlighet att 

uppnå orgasm 6 månader och 1 år post 

operation. 
2 Andrzejczak, E., 

Markocka-Maczka, 

K. & Lewandowski, 

A. (2013). 

Partner relationships 

after mastectomy in 

women not offered 

breast reconstruction. 

Syftet med studien var att bedöma 

till vilken grad patientens 

psykologiska tillstånd negativt 

påverkas av att genomgå en 

mastektomi utan rekonstruktions 

operation. 

Kvantitativ studie. 60 kvinnor i åldrarna 34-75 

som genomgått en mastektomi på grund av 

bröstcancer utan en påföljande rekonstruktions 

operation. 

71 % av alla deltagande upplevde en negativ 

påverkan av kvaliteten på sexuallivet. 

Partnerrelationen var fortsatt oförändrad för 

67 %.  Operation gav en signifikant påverkan 

gällande kroppsuppfattning. 

3 Arican Alicikus, Z., 

Bilkay Gorken, I., 

Cooper Sen, R., 

Kentli, S., Kinay, M., 

Alanyali, H. & 

Harmanicioglu, O. 

(2009). 

Psychosexual and body 

image aspects of quality 

of life in turkish breast 

cancer patients: a 

comparison of breast 

conserving treatment 

and mastectomy. 

Syftet med studien var att 

fastställa psykosexuella och 

kroppsbilds aspekter gällande 

livskvalitet hos turkiska 

bröstcancerpatienter behandlade 

med antingen mastektomi eller 

bröstbevarande behandling. 

Kvantitativ studie. 369 patienter som nyligen 

genomgått behandling för bröstcancer med 

syfte att bota bjöds in till att delta i studien, 

varav 112 kvinnor i åldrarna 31-65 deltog. 

41 % av alla sexuellt aktiva patienter 

upplevde en försämring av sexuell funktion 

efter behandling. Avtagande sexuell lust var 

signifikant mer frekvent hos patienter som 

genomgått mastektomi. 

4 Bukovic´, D., 

Fajdic´, J., 

Kaufmann, M., 

Hojsak, I. & 

Stranceric´, T. 

(2005). 

Sexual dysfunction in 

breast cancer survivors.  

Syftet med studien var att 

bestömma skillnader I 

kroppsuppfattning och sexualitet 

hos bröstcancer överlevande, 

beroende på behandling: Radikal 

mastektomi eller bröstbevarande 

kirurgi.  

Kvantitativ studie med ett frågeformulär som 

fylldes 1- 5 år efter behandling. 206 kvinnor 

behandlade för bröstcancer tillfrågades och 

delades upp i två grupper: första gruppen 

bestod av 108 patienter som blev behandlade 

med modifierad mastektomi och adjuvant 

kemo- eller strålningsterapi samt andra 

gruppen bestod av 98 patienter som 

behandlades med bröstbevarande kirurgi, 

lumpektomi och strålningsterapi.  

Ett signifikant antal av patienter från båda 

grupper var nöjda med deras sexuella liv före 

behandling men detta grovt reducerades efter 

behandlingen. De flesta patienterna fann att 

deras partners attityd gentemot dem var 

densamma eller bättre. 58,33% av 

patienterna i grupp ett upplevde en skillnad 

gällande deras kroppsbild samt 44,90% i 

grupp 2. I grupp 1 kände sig 18,52 % 

stympade och i grupp 2 8,16%.  



   

 
 

5 Fallbrjörk, U., 

Rasmussen, B., 

Karlsson, S. & 

Salander, P. (2013). 

Aspects of body image 

after mastectomy due to 

breast cancer- a two 

year follow- up study. 

Syftet med studien var att utforska 

aspekter av kroppsuppfattning 

efter mastektomi på grund av 

bröstcancer. 

Kvantitativ studie med frågeformulär. 148 

kvinnor som mellan november 2006 och 

oktober 2007 genomgick en mastektomi på 

grund av bröstcancer tillfrågades att delta. 

Totalt deltog 76 kvinnor 10 månader samt 3 år 

efter mastektomi genom att besvarade 

frågeformuläret ”Life after mastectomy”. 

Fynden indikerar på att några få signifikanta 

förändringar gällande kroppsuppfattning 

hade ägt rum under 2 års intervall mellan 

första och andra slutförandet av enkäten. 

Förändringarna var ett signifikant avtagande 

gällande känslan av att känna sig sexuellt 

attraktiv samt komfort under sexuell 

intimitet. Vid uppföljningen hade 21 % av 

kvinnorna genomgått bröstrekonstruktion, 

dessa kvinnor var signifikant yngre än de 

kvinnor som inte genomgått rekonstruktion. 
6 Fallbjörk, U., 

Salander, P. & 

Rasmussen, B. 

(2012). 

From ”No big deal” to 

”Losing oneself”. 

Syftet av studien var beskriva hur 

kvinnor som förlorat ett bröst på 

grund av bröstcancer förklarar 

effekten på deras liv samt inom 

kontexten förstå deras reflektioner 

av bröst rekonstruktion.  

Kvalitativ studie gjord genom narrativa 

intervjuer baserade på teman.   

15 kvinnor i åldrarna 39-69 valdes strategiskt 

ut från en tidigare populationsbaserad studie 

om mastektomi. Intervjuerna genomfördes 4,5 

år efter mastektomi. 

Tre typer av storyline identifierades: i den 

första beskrevs mastektomi att inte vara 

någon stor sak och bröstkonstruktion var inte 

värt att beakta, i den andra beskrevs 

mastektomi att vara förödande för deras 

identitet, i den tredje föll storylinen mellan 

de två tidigare då kvinnorna upplevde att 

femininet var skadad men inte till den grad 

att de kände sig förlorade som kvinnor.   

7 Karabulut, N. & Erci, 

B. (2009) 

Sexual desire and 

satisfaction in sexual 

life affecting factors in 

breast cancer survivors 

after mastectomy. 

Syftet med studien var att 

undersöka påverkan av 

behandling samt personlighets 

kännetecken, och behov av stöd 

samt behov av femininitet samt 

kroppsuppfattning på sexuell lust 

och sexuell tillfredsställelse hos 

kvinnor med bröstcancer.   

Kvantitativ studie med deskriptiv design med 

frågeformulär. 123 gifta kvinnor i åldrarna 20-

54 + som tidigare genomgått en mastektomi. 

Den sexuella lusten hos kvinnorna i studien 

var låg samt de var svagt tillfredsställda med 

sitt sexliv. 

8 Keskin, G. & 

Babacan Gumus, A. 

(2011).  

Turkish hysterectomy 

and mastectomy 

patients- depression, 

body image, sexual 

problems and spouse 

relationships.  

Syftet med studien var att jämföra 

hysterektomi och mastektomi 

patienter I form av depression, 

kroppsuppfattning, sexuella 

problem och par relationer.  

 

Kvantitativ tvärsnittsstudie där fem olika 

skalor användes för att mäta de olika delarna. 

Totalt 102 patienter som genomgått 

mastektomi eller hysterektomi bjöds in. Av 

dessa deltog 94 patienter i åldrarna 25-70.  

Mastektomi patienterna var med depressiva 

och hysterektomi patienterna hade större 

sexuella problem samt svårigheter med 

partner relationer. Kroppsuppfattningen var 

negativ i båda grupperna.  



   

 
 

9 Maganiello, A., 

Akiko Komura Hoga, 

L., Magnoni Reberte, 

L., Morais, Miranda, 

C & Aparecida 

Manganiello Rocha, 

C. (2011). 

Sexuality and quality of 

life of breast cancer 

patients post 

mastectomy. 

Syftet med studien var att 

utvärdera den sexuella funktionen 

av bröstcancerpatienter post 

mastektomi och dess associationer 

med deras livskvalité, personliga 

karaktärsdrag av kvinnor och 

deras partner, bröstrekonstruktion, 

cancer stadium samt adjuvant 

behandling. 

Kvantitativ studie med tvärsnitts analys. Totalt 

142 kvinnor tillfrågades att delta varav 100 

kvinnor i åldrarna mellan 30- 60 deltog i 

studien. Sexuell funktion utvärderades med 

hjälp av Sexual Quotient- female version (SQ-

F) samt livskvalite utvärderades med Medical 

outcomes study 36- item short form (SF-36). 

Majoriteten av kvinnorna hade en ogynsam 

till regelbunden SQ-F poäng. En signifikant 

positiv korrelation hittades mellan SQ-F och 

år i utbildning samt de följande SF-36 

domänerna: funktions kapacitet, vitalitet, 

emotionella begränsningar och mental hälsa. 

En signifikant negativ korrelation fanns 

mellan SQ-F poäng och åldern på partnern. 

SQ-F medelvärde var signifikant högre bland 

de kvinnor som genomgått 

bröstrekonstruktion. 

10 Raggio, G., Butryn, 

M., Arigo, D., 

Mikorski, R. & 

Palmer, C. (2014). 

Prevalence and 

correlates of sexual 

morbidity in long-term 

breast cancer survivors. 

Syftet med studien var omfattande 

bedöma förekomst och 

prediktorer gällande sexuella och 

kroppsbilds problem bland 

överlevande efter 3 år eller fler 

efter diagnos.  

 

Kvantitativ studie med 9 olika mätinstrument. 

83 patienter som överlevt bröstcancer med en 

media tid på 7 år sedan diagnos deltog i 

studien. Kvinnorna var i åldrarna 18-75 som 

alla genomgått bröstcancer operation.   

77 % av alla deltagare samt 60 % av alla 

sexuellt aktiva deltagare kvalificerades för 

sexuell dysfunktion. Tillfredställelse med sin 

kropp var sämre än normativa värden. 

Kroppsförändrings stress var medel. Sexuella 

morbiditets prediktorer inkluderade 

mastektomi som även var associerade med 

högre stress gällande sexuella/ kropps 

förändringar. Samt viktuppgång efter 

behandling som förutsåg större missnöje med 

sin kropp.  

11 Skrzypilec, V., 

Tobor, E., Drosdzol, 

A. & Nowosielski, K. 

(2008). 

Biopsychosocial 

functioning of women 

after mastectomy. 

Syftet med studien var att 

identifiera de problem som 

kvinnor efter total mastektomi 

samt partiell mastektomi med 

hänsyn till olika faktorer samt 

intensitet av obehag som påverkar 

livskvalitén. 

Kvantitativ studie. Studien byggde på ett 

”Quality of life after mastectomy” som 

inkluderade 4 bedömningsinstrument. Totalt 

433 kvinnor med total mastektomi samt 117 

med partiell mastektomi efter bröstcancer 

kontaktades för att delta. Av dessa kvinnor 

deltog 403 kvinnor i åldrarna 28-84 efter total 

mastektomi och 91 kvinnor i åldrarna 29- 77 

efter partiell mastektomi. Kvinnorna med 

partiell mastektomi var kontroll gruppen. 

Intensiteten av post-dramatisk stress var en 

viktig faktor som påverkar graden av 

depression samt ångest. Den här 

korrelationen tycktes vara signifikant 

statistiskt högre i gruppen med kvinnor efter 

total mastektomi. Livstillfredställelse, nivån 

av depression samt ångest hos kvinnor efter 

totalt mastektomi var beroende av 

intensiteten av post- traumatisk stress och 

orsakade sämre biopsykosocial funktion. 

 


