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Bakgrund: Över en miljon kvinnor världen över drabbas årligen av bröstcancer. I Sverige 

beräknas det till över sju tusen fall årligen. Behandlingen i form av kirurgi, hormonell 

behandling och cytostatika är påfrestande för kroppen och kan förändra kvinnans 

kroppsuppfattning och kan påverka sexuell hälsa.  Syfte: Att beskriva hur kvinnor 

upplever sexuell hälsa av uppkomna symtom vid behandling av bröstcancer. Metod: 

Studien är en litteraturstudie där 15 artiklar sammanfattats till ett resultat. Resultat: 

Behandling av bröstcancer påverkar kvinnans upplevelse av sin kropp som mindre feminin 

och mindre attraktiv. Svårigheter så som torra slemhinnor i vagina och därmed smärta vid 

samlag och minskad sexuell lust är andra upplevda hälsofaktorer som påverkats. Att 

samtala om sina problem inom sexuell hälsa med vårdgivare är svårt och upplevs inte 

prioriterat av sjukvården. Diskussion: Kommunikation angående sexuell hälsa ingår i 

sjuksköterskans uppgift, men brister information mellan olika vårdgivare anser kvinnor att 

det är svårt att ta upp sina sexuella problem på nytt. Kvinnans upplevelse av att vara 

mindre attraktiv relaterat till mastektomi anses bero på det kroppsideal som finns i 

samhället. Vidare diskuteras det om smärta i vagina har med biverkning av 

cancerbehandling att göra eller om det beror på kvinnans känsla av att de måste 

tillfredsställa sin partners sexuella behov som skapar minskad lust och upphetsning. 
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Background: Over one million women worldwide are diagnosed with breast cancer every 

year. In Sweden, the disease is estimated to reach over seven thousand. The treatment 

includes surgery, hormones and cytostatic witch is strenuous and can change the woman’s 

body image and their sexual health. Aim: The aim of this study was to describe 

experienced sexual health from resulting symptoms among women with breast cancer 

treatment. Method: The study is a literature study where 15 articles were summarized in 

the result. Result: Breast cancer treatment affected the woman's experience of her body as 

less feminine and less attractive. Difficulties such as dry vaginal mucous membranes, pain 

during intercourse and decreased sexual desire are other experienced health factors that 

have been affected. Talking about their sexual health problems with healthcare providers 

was difficult and they feel that it’s not a priority for health care. Discussion: 

Communication on sexual health is part of the nurse's task. Information between healthcare 

providers is missing and the woman considers it difficult to re-address her sexual 

problems. The woman's experience of being less attractive related to breast reduction 

considered be created by the ideal women in society. Furthermore, the discuss is about if 

pain in the vagina is a side effect to treatment or is it the feeling that they must satisfy their 

partners sexual needs who creates reduced libido and excitement. 
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INLEDNING 

Årligen insjuknar över en miljon kvinnor i världen av bröstcancer och i Sverige beräknas 

siffran uppnå över sju tusen. Behandlingen innebär ingrepp i form av kirurgi, strålning och 

cytostatika vilket påverkar kroppen och inkräktar på kvinnans tidigare livskvalitet. 

Kirurgiska ingrepp kan innebära att bröstet måste avlägsnas helt vilket kan skapa en känsla 

av att vara oattraktiv och förändra kvinnans kroppsuppfattning. Cytostatika och 

hormonbehandling kan ge biverkningar i form av viktförändringar, trötthet, håravfall, 

illamående, vaginal smärta och torrhet vilket även det kan bidra till ändrad 

kroppsuppfattning. Livsstilsförändringarna kan påverka den sexuella lusten och njutningen 

vilket är en del av människans livskvalitet. Att arbeta som sjuksköterska kan innebära 

omvårdnad av kvinnor diagnostiserade med bröstcancer. Det är av vikt att kvinnornas 

upplevelse av sexuell hälsa uppmärksammas och att sjuksköterskan har kunskap om 

biverkningar och kan ge den information som behövs.  

BAKGRUND 

Bröstcancer 

Bröstcancer är en av den mest förekommande cancerformen där 1,15 miljoner kvinnor runt 

om i världen diagnostiserats och varav en halv miljon årligen dör i sjukdomen (Tazhibi & 

Feizi, 2014). År 2016 beräknades 7500 kvinnor i Sverige insjukna i bröstcancer 

(Socialstyrelsen, 2017). Ericson och Ericson (2012) beskriver att bröstcancer bildas genom 

okontrollerad celldelning i bröstkörtlarna där cellerna slutligen bildar en tumör som kan 

växa till sig. Växer tumören endast i körtelgången kallas det för cancer in situ och om 

tumören sprider sig till omkringliggande vävnad kallas det för invasiv cancer. Vid invasiv 

cancer finns risken att cancercellerna kan sprida sig till andra organ i kroppen, vilket innebär 

att det bildas metastaser (Ericson & Ericson, 2012). Enligt Wung, Hepworth, Sparenga och 

Merkle (2015) har kardiovaskulära sjukdomar och diabetes visat ökad risk till att utveckla 

bröstcancer. En hälsosam livsstil skulle kunna minska riskerna eller öka överlevnaden efter 

en bröstcancerbehandling (Wung et al., 2015). Vidare är riskfaktorer så som rökning, högt 

intag av alkohol, kvinnligt kön, sen menopaus, tidig menarke, en sen första graviditet och 

hereditet orsaker till insjuknande (Tazhibi & Feizi, 2014). Tazhibi och Feizi (2014) menar 

att antalet insjuknanden i bröstcancer kommer att öka då medellivslängden och den 

västerländska levnadsstilen ökar. Enligt cancerfonden (2016) ger herediteten, där en syster 

eller moder haft bröstcancer, två till tre gånger ökad risk att insjukna. 

Symtom och tecken 

Symtomen för bröstcancer kan variera och uppvisar sig genom olika varningstecken. Dessa 

tecken kan vara en klump i bröstet, smärta i bröst eller bröstvårta, ett osymmetriskt bröst, 

vätska från bröstvårtan och svullnad i armhålan (Tazhibi & Feizi, 2014). Andra symtom 

kan vara illamående, viktnedgång, trötthet och depression (Sundbeck, 2013). Varför dessa 

symtom uppkommer beror på att cancertumören skapar en inflammatorisk reaktion i 
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kroppen (Ericson & Ericson, 2012). Då cancer kan sprida sig till andra delar av kroppen 

via blod och lymfsystemet kan andra tecken som långvarig feber, okända blödningsorsaker 

eller knölar på andra kroppsdelar uppstå (Cancerfonden, 2017). Hur cancern upptäcks och 

varför personen söker sjukvård utöver ovanstående symtom, kan bero på smärtupplevelse 

där tumören trycker på känselnerver i organet och skapar smärta (Cancerfonden, 2017).  

Utredning  

Undersökning av bröstcancer sker genom tre eller fyra olika moment där utredningen startar 

med en klinisk undersökning, det vill säga palpation av brösten (Ericson & Ericson, 2012). 

Därefter kan mammografi eller ultraljud utföras där små körtlar som inte märks från den 

kliniska undersökningen då kan upptäckas (Cancerfonden, 2016). Tazhibi och Feizi (2014) 

beskriver vikten av hur tidig cancerupptäckt genom klinisk undersökning och mammografi 

kan förbättra överlevnadschanserna och livskvaliteten. Ericson och Ericson (2012) menar att 

upptäckt av en bröstknöl redan vid palpation innebär en ökad risk för att tumören blivit 

större. Ytterligare en undersökning är biopsi, en så kallad nålpunktion, där vätska sugs ut 

från bröstkörteln. Vätskan undersöks sedan i mikroskop för att upptäcka eventuella 

cancerceller. Slutligen kan röntgen och blodprover genomföras för att utreda om det 

föreligger risk för metastaser (Ericson & Ericson, 2012).  

Behandling och biverkningar 

 

Ericson och Ericson (2012) beskriver de olika behandlingsformer som kan användas för att 

bekämpa bröstcancer. En av behandlingsformerna är kirurgisk mastektomi vilket innebär att 

hela bröstet tillsammans med lymfkörtelvävnad opereras bort. I de fall där endast en del av 

bröstet blivit angripen av en tumör opereras endast den delen bort. Detta kallas för partiell 

mastektomi. Den här behandlingsformen innebär att bröstet går att bevara (Ericson & 

Ericson, 2012). Att genomgå en bröstreduktion kan medföra biverkning i form av ändrad 

kroppsuppfattning och minskad sexuell aktivitet (Marshall & Kiemle, 2005). Efter ett 

kirurgiskt ingrepp, oavsett vilket av dem, genomförs en lokal postoperativ strålbehandling 

(Ericson & Ericson, 2012). Behandlingen är ämnad att skada de cancerceller som finns kvar 

i bröstet för att undvika ny tillväxt av tumör (Cancerfonden, 2016). Ibland kan ovanstående 

behandlingsformer kombineras med cytostatikabehandling. Cytostatikabehandling är ett 

läkemedel vars uppgift är att hämma tillväxten av celler (Aguiar Lôbo, Carvalho Fernandes, 

Almeida, Lima Carvalho & Sawada, 2014). Cytostatikan går via blodsystemet till alla delar 

av kroppen och skall då förstöra tumörcellerna (Aguiar Lôbo et al., 2014). Biverkningar från 

cytostatikabehandling kan leda till att patientens egen uppfattning om att klara sig igenom 

processen minskar och även att livskvaliteten minskar (Sajjad, Ali, Gul, Mateen & Rozi, 

2016). Cytostatikabehandling kan även bidra till minskad elasticitet och uttunning av de 

yttre blygdläpparna (McClelland, 2015). Totalt eller delvis hårbortfall är ytterligare en 

biverkning som cytostatika utgör och kan påverka självkänsla och kroppsuppfattning, vilket 

i sin tur kan påverka livskvaliteten negativt (Van der Hurk, Mols, Vingerhoets & Breed, 

2010). Hår är en del av människans personlighet, känsla av attraktivitet, femininitet och 

sexualitet (Van der Hurk et al., 2010). Den sista behandlingsformen är en hormonbehandling 

som ges för att minska eller hämma östrogennivån i kroppen. Behandlingen har som syfte att 

minska risken för återfall, då östrogen stimulerar cancertillväxt (Cancerfonden, 2016). De 

biverkningar som kan uppkomma från hormonterapibehandling är bland annat 

värmeböljningar, energilöshet, torra slemhinnor i vagina, smärta i leder och muskler, 
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illamående och minskad sexuell lust (Lin, Chao, Bickell & Wisnevesky, 2016).  

Förutom att bröst och könsorgan kan förändras vid behandling av bröstcancer är 

viktuppgång eller viktnedgång andra biverkningar som kan påverka kvinnans 

kroppsuppfattning och sexuella upplevelse (McClelland, 2015). Ytterligare biverkningar 

som uppkommer vid behandling kan vara ångest, smärta, trötthet, illamående och 

nervsmärta, där ångest och smärta är de svåraste biverkningarna att hantera (Quinland-

Woodward et al., 2016). Sundbeck (2013) beskriver att komplikationerna även kan påverka 

den sexuella aktiviteten så som minskad sexuell upphetsning, lust och orgasmstörningar.  

Sexuell hälsa  

Kärlek, närhet, beröring och intimitet är några begrepp som har betydelse för människans 

hälsa och är en del av sexualitetens områden (Sundbeck, 2013). Sundbeck (2013) beskriver 

att kvinnans bröst är ett organ som har ett symbolvärde för kvinnokroppen och är erogena 

zoner. Behandling av bröstcancer medför inte endast en anatomisk förändring från 

bröstresektion utan kan även ge biverkningar som vaginal smärta vid penetration, vaginal 

torrhet, trötthet, en känsla av att vara oattraktiv och förändrad känsla av kvinnlighet. Dessa 

biverkningar har alla en påverkan på kvinnans sexuella hälsa (Ussher, Perz & Gilbert, 2015; 

McClelland, 2015). Biverkningarna kan i sin tur leda till minskad sexuell lust och minskad 

sexuell njutning där ökad ångest och minskad livskvalitet kan uppstå (Ussher et al., 2015). 

Relationen till partnern kan påverkas, då en känsla av att känna sig oönskad kan leda till 

ökad känslomässig distans (Ussher et al., 2015). Sundbeck (2013) sammanfattar sexuell 

hälsa utifrån världshälsoorganisationens definition där den sexuella hälsan har inverkan vid 

dysfunktion, funktionsnedsättning och sjukdom. Vidare skriver Sundbeck (2013) att det är 

viktigt att människans sexuella rättigheter respekteras och uppfylls för att kunna bevara den 

sexuella hälsan. Det är då av betydelse att den vårdande sjuksköterskan uppvisar en 

inställning som är respektfull och positiv till sexualitet (Sundbeck, 2013). Slutligen 

beskriver Ussher et al. (2015) sexualitet som en viktig komponent i människans livskvalitet, 

där behandling av bröstcancer har en stor inverkan på förändrad intimitet och sexualitet.  

Livskvalitet 

Klang (2014) definierar livskvalitet, livstillfredsställelse och välbefinnande som tre begrepp 

vilka inkluderas i människans upplevda hälsa. Inom dessa begrepp ingår flera komponenter 

vilka berör människans liv. Det handlar bland annat om att känna sig fysiskt stabil via kost, 

vikt och kondition. Därefter är det att emotionellt få hantera och uppvisa sina känslor. 

Vidare handlar det om att få vara del av ett socialt umgänge med andra. Slutligen är det att 

kunna rikta sin tro till någonting som skapar mening med livet och att känna tillfredsställelse 

till sig själv och i relation med andra (Klang, 2014). Världshälsoorganisationen, WHO 

(2006) skriver att sexualitet är centralt i livet som människa. Med detta menas att det 

påverkas av samspel i bland annat sociala, biologiska, kulturella och politiska faktorer 

(Sundbeck, 2013). Dwek, Rixon, Hurt, Simon och Newman (2016) menar att patienter som 

genomgår cancerbehandling med cytostatikabehandling upplever en bieffekt av livskvalitet 

då kognitiva och fysiska nedsättningar uppkommer. Efter att ha diagnostiserats med 

bröstcancer förekommer oro för döden, fysiska åkommor, förändrad livskvalitet och 
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förändrad sexualitet (Farthmann et al., 2016). Sexuell hälsa är en faktor som påverkar 

livskvaliteten och problem inom den sexuella hälsan blir påverkat av bröstcancer (Canzona, 

Garcia, Fisher, Raleigh, Kalish & Redford, 2016).  Vidare skriver Canzona et al. (2016) att 

flera faktorer som påverkar livskvaliteten förbättras ett par år efter behandlingen medan den 

sexuella hälsan istället kan uppvisa ökade svårigheter.  

Sjuksköterskans ansvar 

Enligt svensk sjuksköterskeförening (SFS, 2016) skall sjuksköterskan arbeta utefter 

personcentrerad vård. Det innebär att inte se människan genom sjukdomen utan istället se 

den som den är och vill vara. Det ligger även ett ansvar hos sjuksköterskan att ge patienten 

förutsättningar för att kunna göra egna val till ökad hälsa samt att respektera dessa val (SFS, 

2016). Genom att lyssna och ge information angående medicinering, fysiska åkommor, 

sociala, psykiska, andliga och familjerelaterade problem vid behandling av bröstcancer kan 

sjuksköterskan öka känslan av livskvalitet (Sajjad et al., 2016). Enligt Sundbeck (2013) är 

sjuksköterskans uppgift att ta in information från patienten angående sexuella funktioner och 

relation till sin partner. Vidare ska sjuksköterskan informera vad vårdinsatsen kan innebära 

för parrelationen och patientens framtida sexualitet. Att ställa frågor angående sexualiteten 

under besöken kan skapa skamkänslor hos patienterna då sexualitet inte alltid är ett 

återkommande ämne som uppstår vid samtalen (McClelland, 2015).  

 

Brant et al. (2016) beskriver att patienter är extra sårbara efter den första 

cancerbehandlingen på sjukhuset då de går tillbaka till primärvården för uppföljning. 

Planering och uppföljning är viktiga aspekter och det kan uppstå kommunikationsbrist 

mellan vårdinrättningarna och även brist på vilken roll vårdaren skall ha (Brant et al., 2016). 

Problem med kommunikationen mellan patient och sjuksköterska angående sexuell hälsa 

kan påverka resultatet av det biopsykosociala, det vill säga hantering och 

funktionsnedsättning vid sjukdomen (Canzona et al., 2016).  Sjuksköterskans arbete är att 

utföra en omvårdnadsåtgärd där patienten känner att den sexuella hälsan bevaras eller också 

uppnå förbättrade sexuella funktioner (Sundbeck, 2013). Sundbeck (2013) beskriver vidare 

att det mestadels handlar om information och utbildning för patienten och anhöriga. 

Sjuksköterskan ska även vara ett stöd under en eventuell sorgeprocess där patienten kan få 

hjälp med att finna sin sexualitet på nytt. Samtalsteknik, förmåga att lyssna och visa att 

sexualiteten är viktig för livskvaliteten är betydande under mötet med patienten (Sundbeck, 

2013).  

Omvårdnadsmodell 

Beckman (2013) beskriver en känd modell framtagen för omvårdnad inom sexuell hälsa 

kallad PLISSIT. Modellen är uppbyggd som en pyramid där patientens behov och 

bedömning av insatser visas i olika steg. Grunden i pyramiden, Permission, står för 

patientens tillåtelse att samtala om sin sexualitet. Det vill säga att patienten upplever en 

möjlighet till samtal kring sexualitet och möts av en acceptans för ämnet. Denna möjlighet 

kan ytterligare underlättas genom att ta hänsyn till patientens bakgrund, hur det påverkar 

patienten, vad som är mest besvärande, hur de hanterar situationen och att som vårdare 

uppvisa empati (McLeod & Hamilton, 2013). Nästa steg i pyramiden är Limited 

Information, begränsad information. Med det menas att sjuksköterskans uppgift ligger i att 
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informera och undervisa om biverkningar kring läkemedelsbehandlingar eller ingrepp som 

kan påverka den sexuella hälsan (Beckman, 2013). Tredje steget i pyramiden är Specific 

Suggestions, specifika förslag. Här kan sjuksköterskan informera om åtgärder som skulle 

kunna vara främjande för patienten. Det kan då handla om ändring av läkemedel, olika 

samlagsställningar som är skonsamma vid fysiska hinder eller beskriva olika synsätt på 

sexualitet vid behandlingar. Toppen på pyramiden, vilket är det sista steget, är Intensive 

Therapy. Det är en terapeutisk behandling för patienter som lider av problem inom sexuell 

hälsa där medicinska behandlingar och sjukdomar kan vara den bakomliggande orsaken. 

Intensiv terapi kräver mer resurser och pågår oftast under en längre tid (Beckman, 2013).  

PROBLEMFORMULERING 

Över en miljon kvinnor i världen drabbas av bröstcancer varje år. Behandlingen mot 

bröstcancer leder till olika biverkningar och symtom. En del av de symtom som uppkommer 

under behandling med kirurgi, cytostatika och hormoner påverkar den sexuella hälsan. Detta 

innebär att kvinnor som genomgår behandlingen kan få fysiska symtom, skapa en 

annorlunda kroppsuppfattning och uppleva en förändrad relation med sin partner. De fysiska 

symtom som kan uppkomma är bland annat smärta vid samlag och torra slemhinnor i 

vagina. Problem kopplade till den sexuella hälsan påverkar deras upplevda livskvalitet. Det 

är då angeläget att studera kvinnors sexuella upplevelser av de biverkningar som 

uppkommer från kirurgi, cytostatika och hormonell behandling vid behandling av 

bröstcancer. Sjuksköterskan kommer att möta kvinnor med bröstcancer inom flera områden 

och behöver närvara vid stöd, frågor, funderingar och information angående sexuell hälsa.  

SYFTE 

Syftet var att beskriva hur kvinnor upplever sexuell hälsa av de symtom som kan uppkomma 

vid behandling av bröstcancer. 
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METOD 

Metoden som använts för studien är en litteraturöversikt enligt Friberg (2012). Metoden är 

en fördel att använda då den skapar en översikt av omvårdnadsforskning om kvinnors 

upplevelser av sexualitet efter bröstcancer. Metoden går ut på att först identifiera ett 

område som ska studeras för att sedan söka efter relevant litteratur i form av artiklar. 

Därefter skapas en översikt, ett så kallat helikopterperspektiv, av de sökta artiklarna genom 

att läsa deras abstrakt (Friberg, 2012). Översikten används sedan för att därefter kunna 

begränsa urvalet artiklar och kunna svara på studiens syfte, hur kvinnor upplever sexuell 

hälsa av de symtom som uppkommer vid behandling av bröstcancer, genom Fribergs 

(2012) analysmetod. Friberg (2012) beskriver hur både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

granskas, analyseras och sammanfattas, utan att skilja på de olika metoderna. Det är en 

fördelaktig metod och användes därför till denna studie. Inför analys av resultatet har 15 

artiklar granskats och analyserats.  

Urval 

Urvalet består av 15 artiklar och är granskade enligt Fribergs (2012) granskningsmall, se 

bilaga 1. Inklusionskriterier för val av artiklar består av kvinnor som har eller har haft 

bröstcancer. Kvinnors upplevelse av sexualitet är beskriven och artiklarna är skrivna på 

engelska. Vidare är studierna utförda efter år 2010 och innefattar patientperspektivet, det 

vill säga kvinnornas perspektiv. Exklusionskriterier består av artiklar som är utförda innan 

år 2010 och endast innehåller sjuksköterskans perspektiv. Artiklar som inte är skrivna på 

engelska och endast beskriver männens upplevelse av den sexuella situationen exkluderas. 

Valda kriterier används då den patientgrupp som drabbas av bröstcancer i störst 

utsträckning är kvinnor och studier utförda innan år 2010 inte upplevs relevant. Vidare är 

patientperspektivet valt för att kunna besvara syftet med studien som är att beskriva hur 

kvinnor upplever sexuell hälsa av uppkomna symtom vid behandling av bröstcancer. 

Artiklarna är kvalitetsgranskade utifrån Fribergs (2012) granskningsmallar för kvalitativa 

och kvantitativa studier, se bilaga 2.  
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Datainsamling 

Sökning har utförts via databaserna CINAHL och PubMed. CINAHL och PubMed är 

fördelaktiga då de innehåller vetenskapliga artiklar och avhandlingar inom omvårdnad och 

andra ämnesområden inom hälso- och vårdvetenskap. Sökta artiklar kan även begränsas till 

publiceringsår vilket är en fördel för att få fram den senaste forskningen inom området. De 

sökord som använts i databaserna är breast cancer, experience, nursing, quality of life, 

sexuality, sexual health, symtoms och women. Vilken databas, kombination av sökord, 

antal artiklar och valda artiklar finns bifogade i bilaga 3. Sammanfattning av valda artiklar 

till resultatet finns att tillgå i bilaga 2. För att utöka sökningen användes boolesk sökning i 

form av AND, OR och (*) till de olika kombinationerna av sökord. De artiklar som valdes 

ut till studiens resultat hade en överensstämmande och intressant rubrik samt abstrakt som 

svarade till studiens syfte. Artiklarna har varit förståeliga att läsa och tolka samt besvarat 

studiens syfte som är att beskriva kvinnors upplevda sexuella hälsa vid bröstcancer. 

 

Analys 

Fribergs (2012) analysmodell för litteraturöversikt användes till studien. Modellen går ut 

på att utförligt läsa de valda artiklarnas resultat ett flertal gånger för att upptäcka likheter 

och skillnader mellan artiklarna. De likheter och skillnader som framkommit har skapat 

olika teman som i sin tur bildat rubriker till resultatdelen för studien helt enligt Fribergs 

(2012) analysmodell. Genom att läsa artiklarna flera gånger och fokusera på resultatdelen 

har likheter och skillnader markerats och sedan skrivits upp på separat papper. Därefter 

skapades huvudrubriker och underrubriker av dessa likheter eller skillnader för resultatet 

av denna studie.  

Etiska överväganden 

De artiklar som valts till resultatet ska innehålla etiskt godkännande från en kommitté 

och/eller godkännande från deltagarna relaterat till samtyckekravet (Stendahl, 2003). Då 

publikation av denna studie är en litteraturöversikt från tidigare forskning är det viktigt att 

artiklarna är granskade och etiskt godkända. De uppgifter som samlats in för studiens 

resultat kommer endast användas i detta ändamål vilket är relaterat till nyttjandekravet. 

Kjellström (2017) beskriver etiska principer där göra-gott-principen är relaterat till 

människans välbefinnande. Principen går ut på att studier ska skapa fördelar, minska 

skador och inte vara skadliga för deltagarna i studien. Enligt Friberg (2012) finns en risk 

att urvalet i en litteraturöversikt begränsas av författaren genom ett selektivt urval, alltså att 

författaren söker efter studier som stödjer de egna åsikterna. För att undvika detta har 

författaren till studien tagit hänsyn till tidigare förförståelse där tankar kring att bland annat 

hårbortfall och mastektomi påverkar kvinnans upplevelse av sexuella hälsa. 
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RESULTAT  

Huvudkategori Underkategori  

Behov av stöd Professionellt stöd 

Socialt stöd 

Kroppen ger begränsningar Förändrad kroppsuppfattning 

Förändrat sexliv 

Inflytandet på den sexuella lusten Acceptans av sjukdomen 

Betydelsen av relationen 

Behov av stöd 

Den första huvudkategorin uppvisar de fynd som berör upplevelser kvinnor har av stöd 

från vårdgivare och anhöriga vid sexuella svårigheter vid behandling av bröstcancer. Det 

framkom två olika underkategorier vilka är professionellt stöd och socialt stöd.  

Professionellt stöd 

Kvinnor upplever att sjukvårdspersonal tar avstånd från att samtala eller ge information om 

sexuella hinder som kan uppkomma vid behandling av bröstcancer. De anser att 

sjuksköterskan inte har kunskap kring vilka biverkningar behandlingen har på sexuell 

hälsa. Vidare är de fysiska sexuella svårigheter kvinnorna upplever, såsom minskad sexuell 

drift, efter behandlingen en normal biverkan vilket de önskat få information om innan eller 

under behandlingen (Reese et al., 2017a; Reese et al., 2017b). Kvinnor tar inte upp de 

sexuella problem, så som sexuell inaktivitet eller minskad lust och känslomässiga obehag. 

Detta då de upplever att det inte finns någon att ha stödjande samtal med (Reese et al., 

2017a; Winch et al., 2015). Kvinnor uttrycker önskemål i att få gå en utbildning innan 

behandlingen med sin partner då upplevelsen av deras sexuella hälsa förändrats i form av 

vaginala problem och svårigheter till att uppnå orgasm. Det finns behov av att få 

information om vilka fysiska sexuella hinder som kan påverka den sexuella hälsan under 

eller efter behandlingen (Reese et al., 2017a). Kvinnor beskriver att de inte har fått 

information ifall det är säkert att ha samlag under behandlingen, vilket de då inte vågar. 

Kvinnor anser att samtal om sexuell hälsa med vårdgivare är ett lågprioriterat ämne. Vid 

samtalen upplevs sjuksköterskan obekväm kring ämnet sexuell hälsa och den avsatta tiden 

att samtala om detta är kort. De känner sig avvisade när de istället blir hänvisade till läkare 

eller stödgrupper för att samtala om sina sexuella problem (Reese et al., 2017b; Wang et 

al., 2013). Kvinnor menar att om de får ett bra stöd och ett förtroende till vårdgivaren 

skapar detta mindre svårigheter att ta upp de sexrelaterade problem de upplever (Laporte et 

al., 2016; Reese et al., 2017a; Winch et al., 2015).  
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Socialt stöd 

Kvinnor med bröstcancer har under behandlingen hört av närstående att sex kan skapa ett 

återfall för cancern. Detta har lett till att de undviker sexuella situationer med sin partner 

även om det gått flera år efter behandlingen (Cheng, Sit, & Cheng, 2016;Wang et al., 

2013). Närstående fungerar tvärtom även som ett bra stöd då kvinnor upplever att de kan 

kommunicera med vänner och/eller familjemedlemmar gällande sexuella frågor (Keesing, 

Rosenwax, & McNamara, 2016; Winch et al., 2015). Stödgrupper via internet underlättar 

frågor och funderingar kring svårigheter inom sexuell hälsa. Detta för att deltagarna i dessa 

grupper är eller har varit i liknade situation och kunnat dela erfarenheter och sexuella 

svårigheter med varandra (Wang et al., 2013;Winch et al., 2015). Stöd och en bra relation 

med vänner och familj har en positiv inverkan på kvinnors välmående i övrigt under 

behandlingen (Cheng et al., 2016; Winch et al., 2015). Parrelationen sedan innan 

behandlingen har en stor del i kvinnans positiva upplevelse av sexlivet och dess sexuella 

hälsa (Kedde, van de Wiel, Weijmar Schultz & Wijsen, 2013; Meloni Vieira, Barsotti 

Santos, Antônio dos Santos, & Giami, 2014; Rottmann et al., 2017).   

Kroppen ger begränsningar 

Huvudkategori två berör den negativa inverkan behandling av bröstcancer har på kvinnans 

upplevelse av sin kropp och hur detta påverkar den sexuella hälsan. Detta skapade 

underrubriken förändrad kroppsuppfattning. Därefter beskrivs hur kvinnor upplever vad 

biverkningarna har för inverkningar på sexlivet vilket skapat underrubriken förändrat 

sexliv.   

Förändrad kroppsuppfattning 

Mastektomi påverkar kvinnors upplevelse av sin kropp negativt. De upplever sig själva 

som mindre feminina (Cheng et al., 2016; Keesing et al., 2016; Laporte et al., 2016; 

Loaring, Larkin, Shaw, & Flowers, 2015; Meloni Vieira et al., 2014; Reese et al., 2017a; 

Reese et al., 2017b; Wang et al., 2013; Winch et al., 2015). Kvinnor upplever att deras 

sociala status har hämmats på grund av de har svårigheter att känna sig vackra inför sig 

själva eller andra, vilket även påverkar deras sexuella hälsa. Vidare upplevs det även 

psykiskt ansträngande att bära upp underkläder eller att prova och köpa badkläder på grund 

av sin ändrade kroppsuppfattning (Cheng, et al., 2016; Laporte et al., 2016; Winch et al., 

2015) De upplever att blickar på deras kropp från andra människor påverkar deras syn på 

sig själva. Även om de planerar sitt klädval noga utefter sin nya kroppsfigur, vilket upplevs 

svårt, känner de sig missnöjda med sin kropp (Cheng et al., 2016). Behandling som 

påverkat viktuppgång eller lymfödem för kvinnor bidrar också till en förändrad 

kroppsuppfattning (Cheng et al., 2016; Winch et al., 2015). Den sexuella hälsan påverkas 

av detta då kvinnor anser att det svårt att tillfredsställa sin partner, exempelvis masturbera, 

med lymfödem på händerna. De upplever även att lymfödem på andra kroppsdelar hämmar 

vissa rörelser och att det är smärtsamt, vilket påverkar deras sexuella liv (Winch et al., 

2015).   
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Förändrat sexliv 

Kvinnor upplever att den sexuella lusten och tillfredsställelsen minskar i samband med 

behandling mot bröstcancer (Dornelses de Moralis, Freitas-Junior, Macedo Sousa Rahal, & 

Marciel Reis Gonzaga, 2016; Laporte et al., 2016; Meloni Vieira et al., 2014; Qintard et 

al., 2014; Reese et al., 2017a; Reese et al., 2017b; Wang et al., 2013; Winch et al., 2015). 

De fysiska problem som uppkommit under behandling av bröstcancer är torra slemhinnor i 

vagina, vilket även påverkar sexlivet och där av den sexuella hälsan. Ytterligare fysiska 

hinder som påverkar sexlivet negativt är att kvinnor upplever smärta vid samlag (Brédart et 

al., 2010; Metzler Sawin, 2012; Reese et al., 2017a; Reese et al., 2017b; Wang et al., 

2013). Samlag med partnern efter behandling beskrivs som den smärta som kvinnor kan 

uppleva vid förlust av oskulden (Wang et al., 2013). Kvinnor beskriver sin vagina som 

sandpapper, relaterat till torra slemhinnor, och att det inte skett någon särskild förbättring 

även två till tre år efter avslutad behandling (Reese et al., 2017a). Yngre kvinnor med 

bröstcancer upplever ett ökat besvär med sexlivet (Kedde et al., 2013; Laporte et al., 2016; 

Reese et al., 2017a; Reese et al., 2017b). Det ökade besväret beror bland annat på den 

behandling där kvinnor genomgått en mastektomi då detta ingrepp upplevs som ett 

övergrepp på deras kvinnlighet. På grund av detta känner kvinnor inte någon sexuell lust 

och har svårigheter att återuppta sexlivet (Laporte et al., 2016; Loaring et al., 2015). Äldre 

kvinnor upplever att sexlivet med partnern minskar och där av även den sexuella hälsan i 

samband med deras ökade ålder. Detta på grund av att den fysiska förmågan försämras i 

samband med behandling mot bröstcancer, samt att de tillsammans har andra 

åldersrelaterade sjukdomar som påverkar den sexuella förmågan (Brédart et al., 2010; 

Metzler Sawin, 2012). Vad som även påverkar sexlivet efter behandlingen är att de 

upplever svårigheter eller oförmåga till att få orgasm (Brédart et al., 2010; Reese et al., 

2017a; Reese et al., 2017b).  

Inflytandet på den sexuella lusten 

Den tredje huvudkategorin visar de resultat som framkommit på intima relationer vid 

bröstcancerbehandling. Den första underkategorin, acceptans av sjukdomen, beskriver 

vilket inflytande sjukdomen har på kvinnors sexuella hälsa. Den andra underkategorin 

berör kvinnors upplevelse av deras parrelation under behandlingen och har skapat rubriken 

betydelsen av parrelationen.  

Acceptans av sjukdomen 

Efter att kvinnor fått sin bröstcancerdiagnos värderas livet på ett annat sätt och de 

fokuserar på nuet och framtiden istället (Cheng et al., 2016; Laporte et al., 2016). Trots att 

kroppen förändrats efter behandlingen upplever kvinnor sig som vackra men inte sexuellt 

attraktiva (Dornelses de Moralis et al., 2016; Meloni Vieira et al., 2014). Diagnosen har 

gjort att kvinnor lever i harmoni och känner en öppenhet gentemot sex. Detta har lett till 

ökad njutning av det sexuella ögonblicket, vilket även ökat deras förmåga till orgasm 

(Meloni Viera et al., 2014). När diagnostiserade kvinnor har kunnat möta cancersjukdomen 

och accepterat den samt genomgått en rekonstruktion, där de fått brösten tillbaka, upplever 

dem ett positivt inflytande på sexualiteten (Qintard et al., 2014). Negativa tankar och 

depressiva symtom under behandlingen skapar en motsatt effekt på den sexuella hälsan, 
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det vill säga minskat intresse på sexualiteten (Rottmann et al.,2017;.Reese et al., 2017b). 

Trots biverkningar och svårigheter kring sexuella upplevelser finns det kvinnor som inte 

upplever smärta vid sex, inte är påverkade av vaginal torrhet, känner sexuell lust och har 

en uppfattning av att vara sexuellt attraktiv (Brédart et al., 2010; Laporte et al., 2016).  

Betydelsen av parrelationen 

Var parrelationen bra från början, det vill säga innan diagnostisering med bröstcancer, 

upplever kvinnor att deras sexuella upplevelser inte har påverkats negativt efter 

behandlingen (Kedde et al., 2013; Meloni Vieira et al., 2014). Kvinnor upplever att om 

partnern känner sig tillfredsställd och visar ett kärleksfullt beteende är den sexuella 

relationen bra. Det påverkar även kvinnan till att tillfredsställa och skapa ett kärleksfullt 

beteende tillbaka till sin partner (Kedde et al., 2013; Rottmann et al., 2017). Om relationen 

med partnern inte enbart handlar om eller har handlat om sex har behandlingen inte 

påverkat deras relation negativt. Relationen visar att de står nära varandra ändå, utan att 

vara intima med varandra, och om kvinnor upplever acceptans och förståelse från partnern 

påverkas inte den sexuella hälsan negativt (Cheng et al., 2016; Winch et al., 2015; Laporte 

et al., 2016). Den sexuella hälsan påverkas då situationen med sin partner beskrivs som 

oroande av kvinnan då hon inte vet om partnern ser henne som attraktiv eller älskar henne 

längre på grund av diagnosen och dess biverkningar (Cheng et al., 2016; Keesing et al., 

2016). Kvinnor menar att deras partner inte vågar titta på brösten efter operation eller ta på 

dem längre då de inte vill orsaka någon smärta för kvinnan (Laporte et al., 2016; Metzler 

Sawin, 2012; Reese et al., 2017b; Wang et al., 2013;). Även om partnern berättar för 

kvinnan att hon är attraktiv efter mastektomi så har kvinnorna svårt att tro på deras ord, då 

deras egen upplevelse av kroppen är annorlunda (Keesing et al., 2016; Reese et al., 

2017b;). Kvinnan vill kunna tillfredsställa sin partners behov vilket gör att samlag med sin 

partner endast handlar om rädsla för att relationen annars ska upphöra. (Meloni Vieira et 

al., 2014; Reese et al., 2017b; Wang et al., 2013). Efter bröstcancerdiagnosen har sexlivet 

minskat vilket har lett till intima tillfällen en till två gånger per år eller ingen intim relation 

alls (Cheng et al., 2016; Keesing et al., 2016; Wang et al., 2013;). Genom att inte ha en 

sexuell relation med sin partner har detta i några fall lett till flertal argumentationer, bråk 

och även skilsmässa (Wang et al., 2013; Winch et al., 2015).  

Resultatsammanfattning 

Resultatet av denna studie visar att kvinnor upplever en sorg över sin kropp som förändrats 

i samband med mastektomi och viktförändringar. Sorgen har givit dem förändrad 

kroppsuppfattning och en känsla av att inte vara sexuellt attraktiv. Mastektomi har även lett 

till att en del partners inte vågar titta eller röra vid kvinnans kropp på samma sätt som 

innan en operation som innefattat mastektomi. Kvinnor upplever att behandling av 

bröstcancer har minskat deras sexuella lust, reducerat antalet sexuella tillfällen med sin 

partner och skapat smärta och torra slemhinnor i vagina. Det framkommer att om 

parrelationen är stabil och bra innan diagnostisering med bröstcancer har deras sexuella 

upplevelser inte påverkats negativt. Vidare visar studien att kvinnor med bröstcancer 

upplever att kommunikation med vårdgivare angående sina sexuella svårigheter är 

komplicerat. Kvinnor beskriver att det upplevs som ett lågprioriterat ämne av sjukvården 

vilket leder till att sexuell hälsa är ett ämne de inte vågar fråga sin vårdgivare om. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

De styrkor som skapas genom Fribergs (2012) litteraturöversikt är möjligheten att 

upptäcka likheter och skillnader som uppstått mellan tidigare utförda studier. Genom en 

analys av artiklarna på detta sätt kunde syftet till studien, hur kvinnor upplever sexuell 

hälsa av uppkomna symtom vid behandling av bröstcancer, besvaras.  

Urvalet grundades i engelskspråkiga artiklar från 2010 och framåt vilket även det är en 

styrka för studien. Att de är skrivna på engelska innebär att studiens syfte kan 

sammanfattas och skapa ett nytt resultat utifrån flera delar av världen. Det visar tydligt att 

kvinnor som genomgår eller genomgått behandling av bröstcancer upplever liknande 

svårigheter kring sexuell hälsa trots geografiska och kulturella skillnader. Då resultatet är 

grundat på artiklar med studier som utförts åtta år tillbaka och även under nutid visar att 

framtaget resultat för studien är relevant. Vidare är det både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar vilket även det skapar en styrka. Kvinnornas egna förklaringar om deras 

upplevelser kring sexualitet efter bröstcancer framkommer i de kvalitativa artiklarna och 

de kvantitativa artiklarna får in en större andel kvinnor som styrker sexuella upplevelser 

och biverkningar via diagram. Henricson (2017) menar att val av metod med kvalitativa 

och kvantitativa artiklar är viktigt att diskutera huruvida de olika metoderna kan styrka 

bland annat validitet, trovärdighet och pålitlighet i studien. Det vill säga att vid studiens 

validitetsgranskning har det kontrollerats att artiklarna har med de centrala delar studien är 

ute efter. Trovärdigheten av tolkningen för studien har diskuterats med hjälp av 

handledare, studenter och en anhörig. Pålitligheten har med tidigare förförståelse att göra, 

vilket det tagits hänsyn till i analys inför resultatet genom att bortse från vad författaren av 

studien hört av kvinnor eller antagit själv. Det hade kunnat tänkas att artiklar från 2010 

skulle kunna skapa resultat som inte överensstämmer med nutidens behandling och 

biverkningar på sexuell hälsa eftersom det är många år tillbaka. Resultatet har ändå 

uppvisat att åren inte skapat någon skillnad av kvinnors sexuella upplevelser. Vidare kan 

det tänkas att resultatet blivit annorlunda om urvalet även var begränsat till en viss ålder. 

Priebe och Landström (2017) beskriver generaliserbarhet och överförbarhet i en studie. Det 

vill säga om studiens resultat även är giltigt utanför studien för alla människor och i alla 

situationer. Denna studie kan då inte tänkas vara generaliserbar med tanke på att det endast 

är kvinnans upplevelser som inkluderats samt att upplevelser är olika från individ till 

individ. Fribergs (2012) litteraturöversikt och analysmetod är relevant för studien då 

insamlad data är framtaget från vad kvinnor ansett om sin sexuella hälsa vid behandling av 

bröstcancer från 15 tidigare studier. Det visar även på vad för svagheter eller styrkor som 

framkommer för sjuksköterskans yrkesutövning vilket kan överföras till att främja detta 

ämne i praktiken. En av artiklarna var inte godkänd från en etisk kommittee, utan var 

godkänd från deltagarna själva, men valdes ändå för resultatdelen då den besvarade syftet 

för studien.  
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De sökmotorer som användes vid artikelsökning var väsentliga då både PubMed och 

CINAHL berör omvårdnad i hälso- och vårdvetenskap. En svaghet med dessa sökmotorer 

var att flertal artiklar av intresse inte gick att få fram i fulltext även vid sökning genom 

andra vägar. Det kan tänkas att de artiklarna skulle kunna styrka ett tema i resultatdelen 

eller också kunna skapa ännu ett tema för ytterligare upplevelser av kvinnor kring sexuell 

hälsa efter bröstcancer.  

För att besvara studiens syfte är Fribergs (2012) analysmetod väl användbar. Det som 

framkommer i resultatet och återkommer i flera artiklar har skapat ett resultat med 

huvudteman för denna studie. Svagheter som framkommer genom Fribergs (2012) metod 

är att upplevelser och biverkningar som inte är lika vanliga inte kan påvisas i studiens 

resultat. Detta sker på grund av att endast en av de femton sökta artiklarna uppvisar det i 

sitt resultat. Slutsatser för att styrka det till ett nytt resultat i studien får då strykas. 

Resultatet kan även påverkas av tidigare förförståelse som finns hos författaren av studien. 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkommer det att kvinnor upplever det komplicerat att samtala om sexuella 

svårigheter med sin vårdgivare. Sexuell hälsa är det sista samtalsämnet som tas upp på 

besöken, sjuksköterskan upplevs obekväm kring ämnet och samtalet i sig upplevs som en 

stressig situation. Det kan tänkas att sjuksköterskan inte alltid är bekväm att prata om 

intima relationer med sin patient då det kan vara ett känsligt ämne i allmänhet. Brant et al. 

(2016) nämner att det kan råda kommunikationsbrist då patienter efter behandling ibland 

får vidare uppföljning på vårdcentralen. Det vill säga att all patientinformation, så som 

sexuell hälsa, inte överförs till journalen. Även Canzona et al. (2016) menar att hantering 

och funktionsnedsättning av sexuell hälsa blir påverkat då det råder 

kommunikationsproblem mellan vårdgivare och patient. Alltså kan det tänkas att samtal 

om sexuella svårigheter tidigare fungerade bra, men byte av vårdgivare samt brist på 

patientinformation skapat svårigheter för kvinnor att åter igen ta upp sexuella svårigheter. 

Detta styrks från vad McClelland (2015) menar att det skapas skamkänslor hos patienten 

vid samtal om sexuell hälsa. Vidare anses det att kvinnorna själva inte ställer frågor eller 

tar upp problem angående sexuell hälsa under besöket. Sjuksköterskan lägger då eventuellt 

fokus på andra samtalsämnen och biverkningar kring behandlingen. Det anses även vara så 

att sjuksköterskan inte vill mista den uppbyggda relationen som skapats genom att ställa 

intima och eventuellt påträngande frågor om privatlivet till patienten. I jämförelse med vad 

Sundbeck (2013) menar har sjuksköterskan som uppgift att ge information så att den 

sexuella hälsan kan bevaras eller förbättras för patienten. Det kan då tänkas att det behövs 

vidare utbildning om sexuella svårigheter för sjuksköterskor som arbetar med bröstcancer 

och dess behandling för att kunna ge det stöd som krävs för patientens sexuella livskvalitet. 

Omvårdnadsmodellen PLISSIT som Beckman (2013) beskriver hade varit en fördel att 

använda för vårdgivare under mötet med kvinnor som behandlas för bröstcancer. Följs 

denna modell får kvinnan möjlighet att prata om sina sexrelaterade problem, 

sjuksköterskan kan informera om biverkningar och även ge förslag till exempelvis 

skonsamma samlagsställningar.  
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Ett annat fynd i resultatet är att vissa kvinnor upplevde svårigheter med sin sexuella hälsa 

efter behandling och andra kvinnor var opåverkade. Det som kan ha påverkat resultatet är 

att i vissa studier har de inblandade kvinnorna olika relationsstatus. Det vill säga att en del 

av kvinnorna levde tillsammans med en partner medan några levde ensamma. Vad som kan 

tänkas påverka resultatet för denna studie är då att singelkvinnor eventuellt inte kom i 

kontakt med intima situationer lika ofta som kvinnor i en relation. Det kan alltså leda till 

att upplevelsen av negativa biverkningar i sexuell hälsa, så som smärta vid samlag eller 

minskad lust, inte kunde styrkas ytterligare. Däremot menar Ussher et al. (2015) att 

relationen med partnern kan påverkas efter behandling och skapa känslomässig distans 

eller en känsla för kvinnan av att vara oönskad. Klaeson, Sandell och Berkerö (2011) 

styrker denna känslomässiga distans genom att de menar att kvinnor skyller den förstörda 

relationen på bröstcancerdiagnosen. Deras sexuella hälsa upplevdes som en stor förlust. 

Alltså kan detta innebära att kvinnor med en partner ändå inte haft frekventa intima 

relationer. Kvinnor som levde ensamma kunde inte då rikta uppmärksamhet till att 

tillfredsställa sin partner i rädslan om att annars bli lämnad, vilket resultatet också visade. 

Vidare menar Klaeson et al. (2011) att kvinnor ändå kunde uppleva en intim relation bara 

genom att ligga nära varandra, hålla handen och kramas. Detta kan kopplas ihop med vad 

resultatet visat, att om parrelationen var bra och inte endast handlade om sex upplevde 

kvinnor sexuell hälsa ändå.  

Resultatet visar att operation av ett eller båda brösten under behandlingen i de flesta fall 

har skapat en negativ effekt på kvinnans kroppsuppfattning gällande känslan av att vara 

sexuellt attraktiv. Dels har det en inverkan på att kvinnan inte känner igen sin kropp längre, 

men tankarna leder också till det samhällsideal som finns idag. Det vill säga att kvinnans 

kropp skall ha bröst och se ut på ett visst sätt för att hon skall vara sexuellt attraktiv. 

Klaeson et al. (2011) styrker denna upplevelse genom att kvinnor beskriver sig som utanför 

när de inte hade sina bröst kvar. De menade att de inte kunde vara den kvinna, fru, kollega, 

moder och vän som de tidigare hade varit och att de ville se ut som andra kvinnor med 

bröst. Sundbeck (2013) nämner att brösten är en erogen zon vid intima relationer vilket 

också kan förklaras i varför det skapas en skillnad efter mastektomi i hur kvinnorna 

upplever sexuell lust med sin partner. Även att deras partner inte alltid kunde titta på deras 

kroppar utan att vända bort blicken eller täcka för brösten kan tänkas ha en stor inverkan 

för hur kvinnan upplevde sig själv. Här återkommer idealbilden för hur en kvinna ska se ut 

i en mans ögon. Åter igen kan resultatet av studien påverkats av om kvinnor levde med en 

partner eller om de levde ensamma. De kvinnor som levde ensamma kanske inte hade en 

lika negativ kroppsuppfattning, eftersom en partner inte kunde påverka dem genom 

exempelvis bortvända blickar. Ussher et al. (2015) menar att behandling av bröstcancer har 

en stor inverkan på förändrad intimitet och sexualitet genom olika biverkningar. Resultatet 

visar även motsatsen, det vill säga att om relationen med sin partner varit bra innan 

diagnostisering av bröstcancer har den också varit bra efter, och inte skapat någon skillnad 

i deras sexuella relation. Därför kan de kvinnor som upplevde sina kroppar som mindre 

eller inte sexuellt attraktiva alls antingen inte haft en partner eller haft en ostabil relation 

sedan innan. Vad som inte framkommit i resultatet gällande kroppsuppfattning är 

hårförlust i samband med behandling. Van der Hurk et al (2010) skriver att hår är en del av 

människans personlighet, känsla av attraktivitet, femininitet och sexualitet. Det skulle då 

kunna tänkas att fler kvinnor hade uttryckt sig angående hårförlust och dess påverkan på 

förändrad kroppsuppfattning och sexualitet.  
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Slutligen framkommer det i resultatet att smärta vid samlag är en biverkning kvinnor 

upplevt efter behandling. Smärta vid penetration är en vanlig biverkan, samt 

komplikationer med vaginal torrhet och sköra slemhinnor (McClelland, 2015; Ussher et al., 

2015).  Som tidigare nämnts beskriver kvinnor att samlag med partnern sker för att 

tillfredsställa denne så att inte relationen upphör. Detta i sig kan skapa en negativ inverkan 

till varje sexuellt tillfälle då sex blir ett måste. Kvinnan är inte tillräckligt upphetsad och 

smärta i vagina uppstår. Frågan som kvarstår här är huruvida kvinnan inte är tillräckligt 

upphetsad, eller om upplevelsen av en vagina torr som sandpapper är en biverkan från 

cancerbehandlingen. Canzona et al. (2016) menar att flera områden inom livskvaliteten kan 

förbättras efter ett par år medan den sexuella hälsan istället kan försämras. Författaren av 

denna studie har inte tagit hänsyn till hur lång tid det har gått efter behandling. 

Konklusion 

Kvinnor upplever en förändrad kroppsuppfattning och förändrad sexuell hälsa i samband 

med behandling som kräver mastektomi. De känner sig inte vackra längre och upplever det 

som socialt hämmande att bära upp vissa kläder och inte se ut som andra. Vidare upplever 

de att behandlingen lett till smärta vid samlag, torra slemhinnor i vagina och förändrad 

relation med sin partner i samband med minskad sexuell lust. Beroende på hur starkt 

förhållandet med partnern varit innan behandlingen upplever kvinnor att deras sexuella 

hälsa och partnerrelation kan bibehållas. Det framkommer att sexuell hälsa upplevs som ett 

lågprioriterat samtalsämne inom hälso- och sjukvården samt att information kring 

biverkningar som kan påverka den sexuella hälsan inte blir belyst.   

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Sjuksköterskan behöver ta upp ämnet sexuell hälsa med kvinnor som behandlas för 

bröstcancer. Då det framkommer att sexuell hälsa upplevs som ett samtalsämne som inte 

förekommer alls eller att det sker i slutet av patientmötet styrker det vikten av att detta 

omvårdnadsämne bör prioriteras. Det är viktigt att sjuksköterskan tar upp frågor och 

funderingar kring sexuell hälsa innan behandlingen samt att de informerar om vilka 

biverkningar som kan förekomma för kvinnan och eventuell partner. Vad som även är av 

vikt är att lyssna på kvinnornas och partnerns sexuella upplevelser och önskemål, inte 

döma, samt att följa upp och utvärdera vidtagna åtgärder. För vidare forskning inom ämnet 

skulle det vara en fördel att få reda på hur stor andel sjuksköterskor som använder sig av 

frågor som berör sexuell hälsa under mötet med patienter. Det kan då tänkas ske genom 

både kvalitativa och kvantitativa studier på vårdavdelningar som behandlar 

bröstcancerpatienter. Därefter skulle det vara en fördel att implementera PLISSIT metoden 

där studien utförs för att skapa en rutin kring frågor och information om sexuell hälsa. 

Slutligen borde en likadan studie utföras på nytt där PLISSIT metoden använts. 

Sjuksköterskorna får då ta del av samma frågor som föregående studie för att upptäcka 

eventuella förbättringar i sin kommunikation med kvinnor angående sexuell hälsa. 
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Enfermagem 

Årtal: 2014 

Land: Brasilien 

Att öka förståelsen för 

hur kultur och 

psykosociala faktorer 

kan påverka kvinnornas 

sexualitet efter 

bröstcancer.  

Patientperspektiv 

Intervjuer i fokusgrupper Kvinnor upplever att sex var 

ansträngande. Att de känner 

sig vackra men inte sexuellt 

attraktiva. Några kvinnor 

njuter mer av sexlivet nu än 

innan cancern. Bröstcancern 

har inte påverkad det sexuella 

livet alls. De upplever rädsla 

för minskad lust och avslag 

från partnern.  

Godkänd av etiska kommittén. Deltagarna 

skrev på villkor från National Health 

Council. 

Författare: Qintard, B., 

Constant, A., Lakdja, F., & 

Labeyrie-Lagardère, H.  

Titel: Factors predicting 

sexual functioning in 

Att undersöka hur 

kvinnornas sexuella 

funktion var tre 

månader efter operation 

och att undersöka hur 

Prospektiv studie Kvinnor upplever stora 

problem gällande sex efter tre 

månader. Hälften av 

kvinnorna upplever ingen 

sexuell aktivitet alls medan 

Godkänd av den lokala etiska kommitéen 

och även samtycke av deltagarna.  



 

patients 3 months after 

surgical procedures for 

breast cancer: The role of 

the Sense of Coherence 

Tidsskrift: European 

Journal of Oncology 

Nursing, 

Årtal: 2014 

Land: Frankrike 

skönhetsbehandling och 

känsla av sammanhang 

hade för roll.  

Patientperspektiv 

42% inte har något intresse av 

sex alls. Positiv sexuell 

känsla upplevs när kvinnorna 

lärt sig bemöta 

cancersjukdomen. 

Skönhetsbehandling har 

positivt inflytande och även 

att vara i en yngre ålder. 

Författare: Reese, J., 

Beach, M., Smith, K., 

Bantug, E., Casale, K., 

Porter, L., & Lepore, S.J 

Titel: Effective patient-

provider communication 

about sexual concerns in 

breast cancer: a qualitative 

study 

Tidsskrift: Support Care 

Cancer 

Årtal: 2017 

Land: USA 

Att undersöka de 

kommunikations 

problem som 

uppkommer mellan 

vårdgivare och kvinnor 

med bröstcancer 

gällande frågor om 

sexuella svårigheter 

Patientperspektiv 

Kvalitativ studie med 

intervju och fokusgrupper 

Kommunikation med 

vårdgivaren är ett stort 

problem där samtal angående 

sexualitet upplevs 

lågprioriterat. Kvinnorna 

upplever att vaginal torrhet är 

ett stort bekymmer. Även 

bröstförändringar, kroppsbild, 

bekymmer med att träffa 

någon ny och svårigheter att 

få orgasm. Kvinnorna hade 

önskat få information om 

detta innan behandling.  

Alla deltagarna blev informerade och gav 

sitt samtycke till studien. Överenskommet 

med Helsingforsdeklarationen och de 

etiska normer från institutionella 

forskningsutskottet. 

Författare: Reese, J., 

Porter, L., Casale, K., 

Bantug, E., Bober, S., 

Schwartz, S., & Smith, K. 

Titel: Adapting a Couple-

based Intimacy 

Att undersöka hur 

patienterna upplevde 

informationen de fick 

om förbättring för deras 

behov av intimitet. 

Kvalitativ studie med 

fokusgrupper och intervjuer. 

Kvinnorna upplever flertal 

sexuella problem så som 

minskad lust, torra vaginala 

slemhinnor och ändrad 

kroppsuppfattning. 

Interventionen för 

Deltagarna gav skriftligt samtycke. 

Studien var godkänd av institutionen för 

review board på Fox Chase Cancer 

Center. 



 

Enhancement Intervention to 

Breast Cancer: A 

Developmental Study 

Tidsskrift: Health Psychol 

Årtal: 2017 

Land: USA 

Patientperspektiv 
förbättringsåtgärder visade 

sig vara användbara för 

kvinnor och deras partners för 

att kunna hantera deras 

sexuella problem. 

Författare: Wang, F., Chen, 

F., Huo, X., Xu, R., Wu, L., 

Wang, J., & Lu, C. 

Titel: A Neglected Issue on 

Sexual Well-Being 

following Breast Cancer 

Diagnosis and Treatment 

among Chinese Women. 

Tidsskrift: PLoS ONE 

Årtal: 2013 

Land: Kina 

Att undersöka de 

förändringar inom 

sexuellt välbefinnande 

som bröstcancer kan 

påverka och att se hur 

information inför 

framtiden kan påverka 

livskvaliteten. 

Patientperspektiv 

Kvalitativ samt kvantitativ 

studie. Från frågorna i den 

kvlitativa studien om 

erfarenhet och uppfattningar 

utfördes sedan en kvantitativ 

studie om erfarenhet och 

attityder kring sexuellt 

välbefinnande 

Sju teman framkom där 

ändrad kroppsuppfattning, 

effekt på äktenskapet, 

menopausala symtom, 

minskat sexuellt intresse, 

minskat sex, behov av stöd 

från vårgivare och 

missuppfattningar kring sex 

skapades. 

Etiskt godkänd av Nanjings medicinska 

universitet. 

 

Författare: Winch, C., 

Sherman, K., Koelmeyer, L., 

Smith, K., Mackie, H., & 

Boyages, J.  

Titel:. Sexual concerns of 

women diagnosed with 

breast cancer-related 

lymphedema. 

Tidsskrift:  Support Care 

Cancer 

Årtal: 2015 

Att förstå hur 

bröstcancerrelaterat 

lymfödem påverkar 

kvinnornas sexuella 

hälsa och vilka sexuella 

problem som är de 

största problemen. 

Patientperspektiv 

Telefonbaserade eller 

personliga intervjuer under 

30 minuter. 

Negativ kroppsbild, särskilt 

med lymfödem då det ser 

klumpigt ut eller ser ut som 

kroppsfett. Känner av det när 

de bär underkläder eller har 

sex. Även de som opererat 

brösten, förlorat hår, tappat 

eller gått upp i vikt har en 

negativ kroppsbild och 

känner sig mindre feminina. 

Vanligt att deras sociala 

Etiskt godkänd av Macquarie universitet 



 

Land: Australien status försämras relaterat till 

att de inte känner sig vackra. 

Kvinnornas sexualitet beror 

mycket på partnerns 

acceptans, ex. att lusten inte 

var densamma längre. Några 

kvinnor har skilt sig pga. att 

männen har orealistiska 

förväntningar angående sex. 

Kvinnor upplever att 

vårdgivare inte ställer frågor 

angående sexuella problem. 

Många kvinnor upplever att 

de skulle ogillas att ta upp 

dessa problem. 

 

Författare: Brédart, A., 

Dolbeault, S., Savignoni, A., 

Besancenet, C., This, P., 

Giami, A., Michaels, S., 

Flahault, C., Falcou, M-C., 

Asselain, B., &Copel, L.  

Titel: Prevalence and 

associated factors of sexual 

problems after early-stage 

breast cancer treatment: 

results of a French 

exploratory survey. 

Tidsskrift: Psycho-

Att undersöka 

förekomsten av sexuell 

aktivitet, tillfredställelse 

och problem bland 

kvinnor som överlevt 

bröstcancer. 

Patientperspektiv 

Kvantitativt frågeformulär 

om livskvalitet, 

kroppsuppfattning och 

sexuell livskvalitet 

Minskad sexuell aktivitet som 

berodde på sin egen fysiska 

förmåga, partnerns fysiska 

förmåga (trötthet i båda 

fallen), minskat intresse från 

partnern, Smärtsamt att ha 

sex, brist på lust, oförmåga att 

få orgasm, 

kroppsbildsproblem, känsla 

av separation till sin partner, 

missnöje i partnerns 

närhet/kramar, partnern rädd 

för samlag. Många kvinnor 

Studien var etiskt godkänd av en 

kommittee.  



 

Oncology 

Årtal: 2010 

Land: Frankrike 

har inte smärta, kan få 

orgasm, har lust och har sex. 

Högre ålder, illamående och 

sömnlöshet är även relaterat 

till sexuellt obehag. 

 

Författare: Metzler Sawin, 

E.  

Titel: “The Body Gives 

Way, Things Happen”: 

Older women describe 

breast cancer with a non-

supportive intimate partner. 

Tidsskrift: European 

Journal of Onclogy Nursing 

Årtal: 2012 

Land: USA 

Att beskriva äldre 

kvinnors erfarenheter i 

intima relationer efter 

bröstcancer. 

Patientperspektiv 

Kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer. 

Hermeneutisk 

fenomenologisk analys. 

Problem/smärta i vagina av 

behandling. Kvinnor vill inte 

visa brösten efter operation. 

Slutat att ha sex efter 

operation. Partner vill inte 

titta på brösten efter 

mastektomi och rör inte 

kvinnan. Bröstcancer har 

försämrat relationen med 

partnern. Sex och ökande 

ålder har påverkat 

relationerna då sex blir 

komplicerat för att båda 

parterna blir får andra 

sjukdomar med ökad ålder. 

Godkänd av Virginia universitetets 

review board. 

Författare: Kedde, H., van 

de Wiel, H.B.M., Weijmar 

Schultz, W.C.M., & Wijsen, 

C.  

Titel: Subjective sexual 

well-being and sexual 

Att beskriva kvinnors 

sexuella välbefinnande 

och beteende efter 

bröstcancer 

Internetbaserat 

frågeformulär 

Kvinnor har lägre sexuell 

aktivitet under behandling, 

mer efter att behandlingen var 

avslutad. Kvinnor som 

genomgått mastektomi har 

lägre självkänsla. Bra kvalitet 

Studien var finansierad av ministeriet för 

folkhälsa, välfärd och idrott. Den krävde 

inte ett godkännande av en kommittee. 

Deltagarna godkände själva att svara på 

frågeformuläret.   



 

behavior in young women 

with breast cancer 

Tidsskrift: Support Care 

Cancer 

Årtal: 2013 

Land: Nederländerna 

Patientperspektiv 
på relationen med sin partner 

har betydelse för sexuellt 

välbefinnande. Sexuellt 

beteende och sexuellt 

välbefinnande minskar för 

yngre kvinnor som behandlas 

för bröstcancer. Efter 

behandlingen fortsätter 

kvinnor ha problem under 

relativt lång tid med hänsyn 

till sexuell erfarenhet, särskilt 

när det gäller skuldkänslor 

om sex, sexuell stress och 

sexuell tillfredsställelse. 

Fysiska och psykiska problem 

som uppkommer under 

behandlingen kan påverka 

kvinnors sexuella 

välbefinnande negativt. 



 

Författare: Loaring, J., 

Larkin, M., Shaw, R., & 

Flowers, P. Titel: 

Renegotiating Sexual 

Intimacy in the Context of 

Altered Embodiment: The 

Experiences of Women With 

Breast Cancer and Their 

Male Partners Following 

Mastectomy and 

Reconstruction, 

Tidsskrift: Health 

Psychology, 

Årtal: 2015 

Land: England 

 

Att förstå hur 

behandling av 

bröstcancer påverkat 

par och deras upplevda 

erfarenhet av kroppen 

och deras intima 

relationer. 

Patientperspektiv 

 

Kvalitativ intervjustudie. Kvinnor upplever att deras 

kroppar inte är detsamma 

som innan. Minskad känsla 

av att vara attraktiv. Det finns 

en rädsla och obehag bland 

kvinnor att visa upp sig för 

sina partners efter operation. 

De upplever det svårt att ta 

upp intimitet igen efter 

operationen. De tror inte på 

sin partner när de säger att de 

är attraktiva efter operation 

ändå. Kommunikation mellan 

paren är viktigt för att kunna 

hantera särskilda situationer. 

 

Godkänd av en etisk kommitté. 

Författare: Cheng, H., Sit, 

J., & Cheng, K.  

Titel: Negative and positive 

life changes following 

treatment completion: 

Chinese breast cancer 

survivors’ perspectives 

Tidsskrift: Support Care 

Cancer 

Årtal: 2016 

Land: Kina 

 

Att undersöka de 

positiva och negativa 

förändringarna i livet 

som kan skapas av 

bröstcancer. 

Patientperspektiv 

Kvalitativa 

semistrukturerade 

djupintervjuer. 

Två kategorier skapades. 

Negativa upplevelser i form 

av negativ kroppsbild, 

sexuella svårigheter, rädsla 

för återfall och ekonomisk 

belastning. Positiva delar som 

framkom var personlig 

utveckling, nytt perspektiv på 

livet och förbättrad relation 

med familjen 

 

Godkänd av en etisk kommittee. 



 

Författare: Rottmann, N., 

Hansen, D., de Pont 

Christensen, R., Hagedoorn, 

M., Frisch, M., Nicolaisen, 

A., Kroman, N., Flyger, H., 

& Johansen, C. 

Titel: Satisfaction with sex 

life in sexually active 

heterosexual couples dealing 

with breast cancer: a 

nationwide longitudinal 

study 

Tidsskrift: Acta Oncologica 

Årtal: 2017 

Land: Danmark 

 

Att undersöka hur 

kvinnan och hennes 

partners sexuella behov 

och känslomässiga 

närhet förändras under 

tiden av pågående 

behandling mot 

bröstcancer 

Patientperspektiv 

 

Långtidsstudie genom 

mätningsinstrumentet 

Sexuell funktion och Sexuell 

tillfredsställelse. Patienterna 

och deras partners blev 

förfrågade fyra månader 

efter operation och efter fem 

månader efter det.  

 

Kvinnor upplever ökad 

sexuell tillfredsställelse efter 

minskat vaginalt obehag och 

förmåga till orgasm. 

Kärleksfullt beteende ökar 

genom partnerns 

tillfredställelse och även för 

partnern genom kvinnans 

tillfredsställelse.  

 

Etiskt godkänd av södra Danmarks 

vetenskapliga etiska kommitté.  

Författare: Keesing, S., 

Rosenwax, L., & 

McNamara, B.  

Titel: A dyadic approach to 

understanding the impact of 

breast cancer on 

relationships between 

partners during early 

survivorship. 

Tidsskrift: BMC Women's 

Health 

Årtal: 2016 

Land: Australien 

 

Att undersöka kvinnor 

och deras partners 

erfarenhet av 

bröstcancer. 

Patientperspektiv 

Kvalitativa djupintervjuer 

efter fem och sex år efter 

behandling. 

Paren upplever att deras 

relation påverkats av 

behandlingen. 

Kommunikationen mellan 

paren har minskat vilket 

också skapar en distans till 

intimitet, ökad stress och 

konflikter. Kvinnan upplever 

sig missnöjd över sin kropp. 

Skriftlig information till alla deltagare. 

Studien var etisk godkänd av en kommitté 

på Curtain universitetet. 
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Databas och datum 

 

Sökord 
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CINAHL 

2018-01-16 

sexual* AND experience* AND 

women* AND breast cancer* 

93 63 16 4 

CINAHL 

2018-01-18 
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AND treatment* AND couples* 
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CINAHL 

2018-01-18 
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CINAHL 
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AND experien* AND treatment* 
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PubMed 
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breast cancer* AND treatment 

AND sexuality* AND 

qualitative studie 

39 15 4 1 



 

 

CINAHL 

2018-01-25 

Sexual satisfaction* AND breast 

cancer* 

 

39 39 

 

5 1 

CINAHL 

2018-01-29 

women AND breast cancer* 
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partner* 
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CINAHL 
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