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Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och kan ha en direkt påverkan på 

den sexuella hälsan och därmed livskvaliteten. En av sjuksköterskans kärnkompetenser är att verka för 

en personcentrerad vård där patientens önskemål står i fokus. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att 

belysa den upplevda sexuella hälsan hos kvinnor i samband med behandling av bröstcancer och tiden 

efter avslutad behandling. Metod: Studien är designad som en litteraturstudie där 10 artiklar 

analyserats med integrerad analys. Resultat: Analysen resulterade i tre teman; upplevelsen av en 

förändrad kroppssyn, upplevelsen av relationer och upplevelsen av ett behov av information. Slutsats: 

Kvinnor upplever en brist på information om hur den sexuella hälsan påverkas samt en motvillighet 

från vården att prata om ämnet. Individanpassad information till kvinnorna om den sexuella hälsan 

krävs samt utbildning av sjuksköterskor i hur de ska bemöta kvinnors problem med den sexuella 

hälsan. 
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Introduktion 

 

 

Problemområde 

I västvärlden är bröstcancer den vanligaste cancerformen hos kvinnor (World Health 

Organization [WHO], 2018; Planck & Palmgren, 2016) och i Sverige drabbas 1 av 10 kvinnor 

(Planck & Palmgren, 2016). Sedan år 1960 har antalet kvinnor som diagnostiserats med 

bröstcancer fördubblats och ökar fortfarande med 1 % om året (ibid.). En bröstcancerdiagnos 

kan väcka frågor kring smärta och lidande men också om sexuell identitet och om att vara 

attraktiv (Hughes, 2008). Minskad libido, vaginal torrhet och en förändrad syn på den egna 

kroppen är några av de mest förekommande problemen som kvinnor beskrivit efter ha blivit 

behandlade för bröstcancer (Fobair, Stewart, Chang, D’Onfrio, Banks & Bloom, 2006).  

Sjuksköterskor anser att den sexuella hälsan är en viktig del av den holistiska vården för 

kvinnor med en bröstcancerdiagnos men ämnet undviks såvida inte kvinnorna själva tagit 

initiativ till frågor rörande sexualitet (Lavin & Hyde, 2006).  

Förändrad sexuell hälsa efter avslutad bröstcancerbehandling har visat sig kunna kvarstå 

under flera år (Andersen, 2009; Burwell, Case, Kaelin & Avis, 2006) varför det kan vara en 

av de svårare biverkningarna kvinnorna upplever efter avslutad bröstcancerbehandling 

(Andersen, 2009). Trots att bröstcancerbehandlingen påverkar den sexuella hälsan i hög 

omfattning (Andersen, 2009; Burwell et al., 2006; Hawkins et al., 2009) har det visat sig att 

kvinnorna inte alltid blir informerade om att behandlingen kan komma att förändra deras 

sexuella hälsa och välbefinnande (Hawkins et al., 2009). Föreliggande litteraturstudie syftar 

till att belysa hur kvinnor med bröstcancer upplever sin sexuella hälsa under och efter 

bröstcancerbehandling, för att ge sjuksköterskor en ökad förståelse för kvinnors individuella 

behov vilket i förlängningen kan skapa förutsättningar för en bättre vård. 
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Bakgrund 

Bröstcancer 

I Sverige drabbas cirka 9000 kvinnor årligen av bröstcancer (Socialstyrelsen, 2016) och av 

dem upptäcks cirka två tredjedelar via mammografi och resterande främst av en självupptäckt 

resistens i bröstet (Planck & Palmgren, 2016). Före 40 års ålder är risken att insjukna låg men 

risken ökar med stigande ålder med den högsta incidensen mellan 60 - 69 år (Bäcklund, 

Sandberg & Åhsberg, 2016). Behandlingen av bröstcancer omfattas förutom av kirurgi 

(bröstbevarande eller mastektomi där hela bröstvävnaden tas bort) även av cytostatika, 

strålbehandling samt endokrin terapi som ger kvinnan fysiska konsekvenser med påverkan på 

livskvalitén (Odle, 2011). Tumörens egenskaper, tillväxt, storlek och eventuell spridning 

avgör vilken typ av behandling som blir aktuell (Socialstyrelsen, 2015). Diagnostiken görs i 

tre steg, där det första steget är mammografi och/eller ultraljud, därefter vävnadsprov och 

slutligen sentinel-node diagnostik för att se om det finns spridning till portvaktskörteln (ibid). 

Bröstcancer delas in i olika stadier (I-IV), vilket visar hur långt cancern avancerat och därmed 

ger en bild av prognosen för sjukdomen. Stadium I, II och III behandlas främst kurativt med 

kirurgi. Innan kirurgin kan neoadjuvant behandling ges i syfte att krympa tumören och efter 

kirurgin kan adjuvant behandling, en tilläggsbehandling, ges för att minska risken för återfall 

(ibid.). Till en del kvinnor ges även endokrint relaterad behandling med antiöstrogener under 

fem år, för att ytterligare minska risken för återfall. Vid stadium IV är bröstcancern 

metastaserad till andra delar av kroppen med en förväntad dödlighet inom ett par år varvid 

behandlingen har en palliativ intention. Den palliativa behandlingen innebär oftast läkemedel 

och strålbehandling i syfte att förlänga överlevnaden och lindra lidandet (ibid.). 

 

Vid kirurgi kan smärta, nervskada, obehag på grund av ärrvävnad och eventuell minskad 

rörlighet i axel och arm vara negativa följder för den enskilda kvinnan (Pillai-Friedman & 

Ashline, 2014). Strålbehandling kan orsaka smärta och känslighet i huden, svullnad och 

irritation av frisk vävnad (Pillai-Friedman & Ashline, 2014). Till följd av 

cytostatikabehandling kan kvinnorna uppleva biverkningar som illamående, kräkningar, 

viktförändringar, fatigue samt håravfall (Odle, 2011; Pillai-Friedman & Ashline, 2014). 

Cytostatikabehandlingen ger även påverkan på äggstockarna vilket försätter kvinnan i en 

prematur menopaus på grund av den hämmade östrogenproduktionen (Odle, 2011; Pillai- 

Friedman & Ashline, 2014). Den endokrina behandlingen ger liknande biverkningar på grund 

av östrogenbrist, vilket bland annat kan leda till minskad vaginal lubrikation, som i sin tur kan 
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ge upphov till samlagssmärta och därmed minskad sexuell upphetsning samt svårigheter att få 

orgasm. Östrogenbrist kan även ge värmevallningar samt humörsvängningar (Odle, 2011; 

Pillai-Friedman & Ashline, 2014). Följaktligen kan de fysiska och psykiska effekterna av 

behandlingen ha konsekvenser för sexualiteten (Odle, 2011; Pillai-Friedman & Ashline, 

2014.). Vilken sorts behandling kvinnan får kan avgöra om eller i vilken omfattning kvinnan 

får biverkningar som påverkar den sexuella hälsan och det är helt individuellt hur kvinnan 

upplever dessa biverkningar (Pillai-Friedman & Ashline, 2014). 

 

Perspektiv och utgångspunkter - Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård är ett begrepp som successivt uppkommit från den humanistiska 

psykologin där man idag både internationellt och nationellt använder personcentrerad vård 

som ett förhållningssätt av vad god och humanistisk omvårdnad är och bör vara (SSF, 2016). 

Bärande begrepp inom personcentrerad vård är partnerskapet mellan patient och 

sjuksköterska, patientberättelsen samt dokumentation av hälsoplanen (ibid.). 

En personcentrerad vård kan beskriva och förutsäga en patients behov genom att se till 

patientens bakgrund, vad som gör patienten till den människa som hon är, ta reda på vad 

patienten har för roll hemma med sin familj och vad personens styrkor och svagheter är 

(Ekman et al., 2011). Inom personcentrerad vård läggs lika mycket vikt vid patientens 

perspektiv och upplevelse av sin ohälsa eller sjukdom som på det professionella perspektivet 

(SSF, 2016). Relationen mellan patient och sjuksköterska ses som ett partnerskap där 

patienten är en person och inte sin sjukdom (ibid.). Personcentrerad vård ger även patienten 

ett ansvar för sin egen vård, genom att kunna vara delaktig i att få sin röst hörd om vad hon 

vill få ut av sin behandling (Ekman et al., 2011). Personcentrerad vård lösgör sig från att 

patienten är passiv till att göra patienten till en aktiv medaktör i den egna vården. För att ge 

patienten möjlighet att vara delaktig är det viktigt att sjuksköterskan ser vem patienten är 

bakom sin sjukdom, lyssnar på vad patienten tycker är viktigt i sitt liv och vad hon har för 

behov eftersom varje människa är unik (ibid.). Personcentrerad vård har visat sig ge bättre 

upplevd hälsa med fler nöjda patienter men även en bättre förståelse mellan patient och 

sjuksköterska (ibid.). Omvårdnaden bör utgå från hur patienten upplever sitt tillstånd. Vad 

medicinska tester visar är viktig information för den medicinska vården men bara en av flera 

delar i den grundläggande omvårdnaden för patienten. Att bara fokusera på det medicinska 

leder till att patientens egna preferenser och känslor kommer sekundärt och kan leda till ett 

ökat lidande (ibid.). Stor vikt läggs därför vid patientberättelsen där den fortsatta vården 
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gemensamt planeras och dokumenteras i en hälsoplan utefter både patientens egna upplevelser 

och den professionella kunskapen (Ekman et al., 2011; SSF, 2016). Även WHO (2018) 

betonar vikten av att låta bröstcancerpatienten vara med och påverka sin behandling. 

Betydelsen av att kvinnor med bröstcancer får en individuell vårdplan är angeläget då det 

visat ge mindre ångest och oro, högre tillfredsställelse med behandlingen och lägre nivåer av 

depression i jämförelse med en kontrollgrupp som inte utgick efter den enskilda patientens 

behov (Goldschmidt Mertz et al., 2017). Genom en personcentrerad vård ges patienten 

möjlighet att kunna göra välinformerade och evidensbaserade val i fråga om sin fortsatta vård, 

där det även ingår att låta personen göra sina egna val utan att som vårdpersonal lägga 

värderingar eller åsikter i valen (SSF, 2016.).   

 

Sexuell hälsa 

Under världskonferensen om befolkningsutvecklingen (International Conference on 

Population and Development) i Kairo 1994 fastslogs att rätten till ett tillfredsställande och 

säkert sexualliv gäller alla människor, oberoende av kön, sexuell identitet, 

funktionsnedsättning, sjukdom eller skada (Statens folkhälsoinstitut, 2012). Sexuell hälsa i 

Sverige definieras sedan 2006 som livskvalitet gällande personliga relationer och rättighet till 

rådgivning och hälsovård (ibid.). 

Enligt World Health Organization (WHO, 2010) definieras sexuell hälsa: 

 …a state of physical, emotional, mental and social well-being in relation to sexuality; it 

is not merely the absence of disease, dysfunction or infirmity. Sexual health requires a 

positive and respectful approach to sexuality and sexual relationships, as well as the 

possibility of having pleasurable and safe sexual experiences, free of coercion, 

discrimination and violence. For sexual health to be attained and maintained, the sexual 

rights of all persons must be respected, protected and fulfilled (WHO, 2010, s. 3). 

 

Sexualitet innefattar både fysiska och psykiska aspekter hos en människa så väl som sociala 

relationer och identitet (Pillai-Friedman & Ashline, 2014). Biverkningarna från 

cancerbehandlingen kan leda till rädsla för att bli avvisad av partnern, till följd av en 

”deformerad kropp” eller leda till en förändrad självbild av sin femininitet (Kurowecki & 

Fergus, 2014; Pillai- Friedman & Ashline, 2014), vilket även kan bli ett hinder hos de kvinnor 

som önskar kunna dejta efter cancerdiagnosen och under/efter behandlingen (Kurowecki & 

Fergus, 2014). Förändringar av den upplevda sexuella hälsan kan vara en av de mer 

problematiska aspekterna för en bröstcanceröverlevare (Andersen, 2009) eftersom påverkan 

av den sexuella hälsan kan kvarstå i flera år efter behandling (Andersen, 2009; Burwell et al., 

2006). Kvinnor med bröstcancer har uttryckt att anpassning till en förändrad kropp kan 
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upplevas påfrestande (Kurowecki & Fergus, 2014) och efter att ha genomgått en mastektomi 

beskrivs upplevelser såsom att en del av deras kropp har dött och en känsla av att vara “en 

halv kvinna” (Gilbert et al., 2010). I samhället anses bröst som en symbol för femininitet där 

de kvinnor som har symmetriska, runda och fasta bröst upplevs som normala och 

privilegierade (ibid.). Kvinnor drabbade av bröstcancer som till följd av sjukdomen blivit av 

med ett eller båda brösten kan därför känna sig onormala (Gilbert et al., 2010; Kurowecki & 

Fergus, 2014). Svårigheter att anpassa sig till en förändrad kropp gör att många kvinnor kan 

känna att det är svårt att slappna av samt kan känna sig obekväma i intima stunder (Gilbert et 

al., 2010; Kurowecki & Fergus, 2014).   

 

Livskvalitet 

Livskvalitet är ett komplext begrepp som inte bara innebär att avsaknad av ohälsa eller 

sjukdom skulle ge en högre alternativt lägre livskvalitet (Statens folkhälsoinstitut, 2012), 

därtill spelar flertalet aspekter in såsom det psykiska, fysiska, existentiella och emotionella 

välmåendet (Odle, 2011; Statens folkhälsoinstitut, 2012). Upplevelser kopplade till dessa 

aspekter är bland annat intimitet, närhet, glädje, gemenskap och välbefinnande. Sexualiteten 

är en stor del i den självupplevda livskvaliteten, varför sjukdom och eventuella behandlingar 

kan sätta fysiska hinder för kvinnan att kunna leva ut sin sexualitet på det sätt som 

eftersträvas. I längden kan det leda till sämre självbild, sorg och minskat självförtroende 

(Statens folkhälsoinstitut, 2012). Fysiska förändringar uppkomna från cancerbehandling, 

såsom till exempel tidig menopaus, håravfall, obehag från ärrvävnad eller minskad rörlighet, 

påverkar livskvaliteten negativt (Odle, 2011; Pillai-Friedman & Ashline, 2014). Effekterna 

från bröstcancerbehandlingen har visat sig påverka kvinnors livskvalitet flera år efter 

behandling bland annat genom att kvinnan kunde känna en oro över att få ett återfall av 

cancern vilket hindrade kvinnorna från att våga leva som de ville (Odle, 2011). Berger et al. 

(2017) visade att de patienter som fick vara med och besluta om vilken sorts behandling de 

skulle få ofta kunde uppleva en ökad livskvalitet och högre kvalitet av vård jämfört med de 

kvinnor som ville vara delaktiga men inte fick vara delaktiga upplevde en sämre känsla av 

livskvalitet och vård (ibid.).  

Därför är det av relevans att belysa kvinnors upplevda sexuella hälsa under och efter en 

bröstcancerbehandling för att ge en överblick över området och för att i förlängningen kunna 

skapa förutsättningar för en individuellt anpassad vård och därigenom uppnå ökad livskvalitet. 
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Syfte 

 

Syftet med litteraturstudien är att belysa den upplevda sexuella hälsan hos kvinnor i samband 

med behandling av bröstcancer och tiden efter avslutad behandling. 

 

 

 

Metod  

 

Studien är designad som en litteraturstudie. Syftet med en litteraturstudie är att sammanställa 

evidensbaserad forskning till en helhet i vad som är känt och inte känt (Polit & Beck, 2014). 

En induktiv ansats har använts eftersom Polit & Beck (2014) menar att en induktiv ansats 

innebär att delarna leder till helheten och att slutsatser dras efter erfarenheter. Föreliggande 

uppsats har följt stegen i en systematisk litteraturstudie som finns beskriven av Kristensson 

(2014) men eftersom inte all litteratur i ämnet har undersökts, vilket är ett krav för en 

systematisk litteraturstudie, är uppsatsen en icke-systematisk översikt. Även en icke-

systematisk översikt kan bidra med betydande kunskap (ibid.). 

 

 

Urval och datainsamling  

Urvalet till litteraturstudien har bestått av 11 vetenskapliga artiklar. Databaser som har 

används är PubMed, CINAHL och PsychINFO.  

Urvalsprocessen gick till som beskrivet i Forsberg & Wengström (2016). Det första steget var 

att identifiera intresseområde och definiera sökord, vilket avgränsades till “breast neoplasm”, 

“breast cancer” “quality of life”, “experience”, “lived experience” och “sexual health”, 

“sexuality”, “sexual well-being” i olika kombinationer med hjälp av ämnesord (Mesh, 

CINAHL headings, Thesaurus), booleska operatorer, trunkering samt fritextsökning för att 

avgränsa och få fram relevanta sökträffar.  

I nästa steg bestämdes inklusions- och exklusionskriterier (Forsberg & Wengström, 2016), 

vilket innebar studier publicerade 2008 – 2018, skrivna på engelska, med kvinnor över 18 år 

inkluderades. För specifika sökkriterier för varje databas, se tabell 1–3. Främst inkluderades 

studier med kvalitativ metod men även mixed methods-studier ingick för att belysa fler 

aspekter. Studier har exkluderats där fokus ej har varit på det kvinnliga perspektivet eller haft 
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störst fokus på sexuella minoriteters upplevelser då de inte besvarade litteraturstudiens syfte. 

Renodlade kvantitativa artiklar blev också exluderade eftersom det fanns svårigheter för en 

kvantitativ studiedesign att svara på syftet. 

I det tredje steget genomfördes sökningen (Forsberg & Wengström, 2016), se tabell 1–3.  

I det följande steget kan ännu ej publicerade artiklar manuellt sökas fram för att hitta pågående 

forskning (Forsberg & Wengström, 2016). För föreliggande litteraturstudie var steg fyra ej 

relevant eftersom alla studier till föreliggande litteraturstudies resultat som valdes efter 

datasökningen hade hög relevans för syftet.  

Under steg fem lästes relevanta titlar och abstracts där det avgjordes vilka studier som skulle 

läsas i fulltext för en fortsatt granskning.  

I det sista steget lästes de utvalda artiklarna upprepade gånger i fulltext samt genomgick en 

kvalitetsgranskning (ibid.).  

 

11 artiklar valdes ut för kvalitetsgranskning. I kvalitetsgranskningen användes 

granskningsmallen: “Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik– patientupplevelser” från Statens Beredning av Medicinsk och Social 

Utvärdering (SBU, 2014). Denna mall användes till samtliga artiklar även de tre artiklar som 

var mixed-methods då huvudfokus i de artiklarna var patientupplevelser och därmed passade 

den valda mallen bäst in.  

Samtliga studier granskades enskilt av båda författarna för att därefter diskuteras och jämföra 

resultaten innan det bestämdes vilka studier som skulle ingå i studien. Endast studier som höll 

en hög eller medelhög kvalitet och hade blivit godkända av en formell etikprövningskommitté 

inkluderades i litteraturstudiens resultat. Endast 10 av de 11 granskade artiklarna gick vidare 

till dataanalysen då en av de 11 artiklarna valdes bort eftersom studien inte hade etikprövats. 

Av de 10 artiklar som valdes till att gå vidare för dataanalys var 6 artiklar av hög kvalitet och 

4 artiklar av medelhög kvalitet. De artiklar där författarna hade bedömt kvaliteten olika 

diskuterades de olika punkterna i granskningsmallen och artiklarna tills författarna var eniga 

om kvaliteten på artiklarna.  
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Databas 

PubMed 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa 

fulltext 

Valda 

artiklar 

#1 ”Breast Neoplasms” 

[Mesh] 

261618     

#2 ”Quality of 

Life/psychology” [Mesh]  

20654     

#3 Experience 568740     

#4 #2 OR #3 587297     

#5 Sexual* 270026     

#6 Sexual Health 80668     

#7 #5 OR #6 270301     

#8  #1 AND #4 AND #7 167 167 45 14 4 

Tabell 1. Sökdatum: 2018-04-06. Sökkriterier: 2008-2018, English 

 

 

Databas 

PsycINFO 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstracts 

Lästa 

fulltext 

Valda 

artiklar 

#1 Breast cancer 13231     

#2 MA ”Breast 

Neoplasm” 

6014     

#3 #1 OR #2 13475     

#4 Experience  521015     

#5 Lived experience 15627     

#6 Quality of life 100682     

#7 #4 OR #5 OR #6 602688     

#8 Sexual health 65719     

#9 Sexuality  35576     

#10 Sexual well-being 3603     

#11 #8 OR #9 OR #10 92127     

#12 #3 AND #7 AND 

#11 

155 155 37 11 4 

Tabell 2. Sökdatum: 2018-04-06. Sökkriterier: English, academic journals, women. 
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Databas 

CINAHL 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstracts 

Lästa 

fulltext 

Valda 

artiklar 

#1 Breast cancer 66,094     

#2 MH ”Breast 

neoplasms+” 

66,837     

#3 #1 OR #2 82,027     

#4 Sexuality 29,832     

#5 Sexual health 29,074     

#6 Sexual well-being 1,423     

#7 #4 OR #5 OR #6 50,226     

#8 Experience 256,074     

#9 Lived experience 6,957     

#10 Quality of life 151,906     

#11 #8 OR #9 OR #10 391,732     

#12 #3 AND #7 AND 

#11 

167 167 50 16 3 

Tabell 3. Sökdatum: 2018-04-05 Sökkriterier: 2008-2018, English, academic journals, women. 
 

 

Dataanalys 

Integrerad analys innebär flera steg för att få ett resultat i en litteraturstudie som kan 

presenteras på ett sätt för att lätt att få en överblick (Forsberg & Wengström, 2016; 

Kristensson, 2014). Första steget var att hitta likheter och skillnader genom att gå igenom alla 

utvalda artiklar upprepade gånger, för att bli bekant med studierna. Steg två innebar att 

likheterna och skillnaderna sammanställdes till olika koder som sammanfattade likheterna i 

artiklarna. Under steg tre sammanfattades koderna in under olika teman som blev specifika för 

litteraturstudiens syfte. Koderna blev till genom att författarna enskilt färgmarkerade likheter 

och skillnader i artiklarna för att få en bättre översikt. Därefter jämfördes markeringar och 

koder tillsammans för att komma fram till gemensamma koder och därefter teman.  

Sista steget var att sammanställa resultatet under de teman som uppkommit genom analysen 

av artiklarna. Genom att göra en reduktion har studierna sammanfattats och skrivits in i en 

översiktstabell där studiernas syfte, metod och resultat presenteras för att skapa struktur och 

överskådlighet, se bilaga 1. Personcentrerad vård med fokus på de bärande begreppen 

patientberättelse och partnerskap (SSF, 2016) har använts som ett verktyg för att leda 

författarna i läsning och tolkning.  
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Forskningsetiska avvägningar 

Helsingsforsdeklarationen utvecklades år 1964 av World Medical Association, senast 

reviderad 2013 (World Medical Association, u.å.), och är ett internationellt styrdokument som 

är inriktat mot medicinsk forskning där människor är delaktiga (Kristensson, 2014; Polit & 

Beck, 2014). De 35 punkterna i Helsingsforsdeklarationen handlar bland annat om deltagarnas 

rätt till information och självbestämmande, bevarad integritet, minimerad risk för skada, att 

aktuell lagstiftning ska följas samt att forskningsprojektet ska granskas genom en formell 

etikprövning av en oberoende kommitté (Kristensson, 2014). 

I ett forskningsprojekt ska många forskningsetiska frågor tas hänsyn till och en övergripande 

sammanfattning kan göras genom att använda de fyra centrala principerna: 

autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte skada-principen och rättviseprincipen. 

Autonomiprincipen går ut på att all medverkan i studier är frivillig med rätten att lämna 

studien när som helst utan anledning. Deltagarna ska få tillräckligt med anpassad information 

om studien för att kunna lämna ett informerat samtycke (ibid.).  Nyttoprincipen innebär hur 

välgörande en studie är. Välgörande innebär hur maximal nytta nås genom minimal skada 

(Polit & Beck, 2014; Kristensson, 2014). Inte skada-principen fokuserar på att ingen skada 

ska ske på grund av hur studien genomförs genom att till exempel beakta lagstiftning och 

säkerhet gällande sekretess (Kristensson, 2014). Rättviseprincipen innebär att alla ska 

behandlas lika oberoende av deras medverkan i studien. I litteraturstudier krävs det också ett 

forskningsetiskt ställningstagande då litteraturstudier innebär att kritiskt granska olika studiers 

kvalitet och etik (ibid.). De tio utvalda artiklarna till föreliggande litteraturstudies resultat 

granskades även genom att beakta hur de fyra etiska principerna hanterades i varje enskild 

studie.  

 

 

 

Resultat 

Efter den integrerade analysen kom författarna fram till tre huvudteman och åtta underteman 

som speglar hur kvinnor upplever sin sexuella hälsa relaterat till bröstcancerbehandlingen, se 

figur 1. 
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Figur 1. Figuren visar de huvudteman samt underteman som framkom i litteraturstudiens resultat. 

 

Upplevelsen av en förändrad kroppssyn 

Att inte längre känna sig attraktiv 

Negativa känslor om den egna kroppen, att inte känna sig attraktiv eller feminin längre, är 

något som finns beskrivet i hälften av studierna (Cairo Notari et al., 2018; Fallbjörk, Salander 

& Rasmussen, 2012; McClelland, 2016; Shaw, Sherman, Fitness & Breast Cancer Network 

Australia, 2016; Ussher, Perz & Gilbert, 2012) och hade en direkt påverkan på kvinnornas 

sexuella välbefinnande (Cairo Notari et al., 2018; Fallbjörk et al., 2012; Shaw et al., 2016; 

Ussher et al., 2012). En del kvinnor upplevde sig själva som annorlunda, onormala och inte 

som sig själva längre (Fallbjörk et al., 2012; Klaeson, Sandell & Berterö, 2011; Ussher et al., 

2012).  Flertalet kvinnor upplevde sin kropp som deformerad, vilket ledde till att inte klarade 

av att se sig själva i spegeln, samt en stark ovilja att se och röra sin kropp (Cairo Notari et al., 

2018; Fallbjörk et al., 2012; McClelland, 2016; Ussher et al., 2012), röra vid ärret efter en 

mastektomi (Cairo Notari et al., 2018; Fallbjörk et al., 2012; McClelland, 2016), det 

rekonstruerade bröstet (McClelland, 2016; Ussher et al., 2012) samt gjorde det omöjligt att 

ens tänka tanken på att någon annan än kvinnan själv skulle se på deras kropp (Cairo Notari et 
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al., 2018; Fallbjörk et al., 2012; McClelland, 2016; Ussher et al., 2012). En smärtsam upptäckt 

var att det inte bara var bröstcancern som eliminerades under behandlingens förlopp, utan 

även hur de såg på sig själva som en människa (Fallbjörk et al., 2012; Klaeson et al., 2011). 

Känslor av att känna sig som en halv kvinna och en förlorad femininitet är något som 

återkommer i flera studier (Fallbjörk et al., 2012; Klaeson et al., 2011; Ussher et al., 2012). 

Att ha genomgått en mastektomi betydde för en del kvinnor att ha mist både sin attraktivitet 

som person och sin sexualitet (Fallbjörk et al., 2012). En strategi kvinnor använde sig av för 

att utåt sett inte verka påverkad av cancerbehandlingen var att lägga extra mycket tid till 

kläder, smink och peruker som ett sätt att visa resten av omvärlden att de var friska och 

normala och således dölja eventuella tecken på sjukdom (Klaeson et al., 2011; McClelland, 

2016). Att ständigt försöka dölja sina kroppsliga förändringar och att försöka fortsätta som att 

allt var som vanligt upplevdes som oerhört tröttsamt för kvinnorna (Klaeson et al., 2011).  För 

de kvinnor som genomgått en mastektomi sågs bröstrekonstruktion i vissa fall som helt 

avgörande för att kunna bli återställd och gå vidare, för att så småningom kunna bli hel igen 

som människa och som kvinna (Fallbjörk et al., 2012). I studien av Fallbjörk et al. (2012) 

ingick även kvinnor som genomgått en mastektomi men som sedan avböjt erbjudande om 

bröstrekonstruktion med anledningen att kvinnorna inte ansåg att feminiteten var kopplade till 

brösten och att de var fullvärdiga som kvinnor trots att de bara hade ett bröst kvar. 

 

En kropp i förändring 

De fysiska förändringarna tillsammans med smärta i kroppen eller smärta vid samlag, var en 

central del av vad som upplevdes påverka den sexuella hälsan för kvinnorna i hälften av 

studierna (Cairo Notari et al., 2018; Klaeson et al., 2011; McClelland, Holland & Griggs, 

2015; McClelland, 2016; Ussher et al., 2012). Även om kvinnorna var medvetna om att 

bröstcancerbehandlingen skulle ge stora fysiska konsekvenser så var kvinnorna inte beredda 

på i vilken utsträckning biverkningarna, från cytostatikabehandling och kirurgi, skulle påverka 

dem fysiskt, psykiskt och i sin tur det sexuella välmåendet (Halley, May, Rendle, Frosch & 

Kurian, 2014; McClelland, 2016; McClelland et al., 2015). Många kvinnor upplevde 

biverkningar som viktuppgång, ärrvävnad (Klaeson et al., 2011; Shaw et al., 2016; Ussher et 

al., 2012), trötthet och smärta (Klaeson et al., 2011; Ussher et al., 2012) som det mest 

påfrestande för deras sexuella hälsa (Klaeson et al., 2011; Shaw et al., 2016). En del kvinnor 

kände det som att deras kroppar svek dem och gjorde att de inte kunde leva ett normalt liv 

(Klaeson et al., 2011; McClelland, 2016). Svårigheter att hantera och acceptera den nya 
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situationen med fysiska biverkningar från bröstcancern och dess behandling bidrog till att 

flera kvinnor upplevde att de var annorlunda och otillräckliga som kvinnor (Klaeson et al., 

2011; Fallbjörk et al., 2012). Den förändrade kroppen signalerade både sjukdom och åldrande 

vilket gjorde att kvinnorna inte längre kände igen sig själva (Klaeson et al., 2011; Ussher et 

al., 2012) och hade svårt att veta hur de skulle identifiera sig, vilket var extra synbart hos de 

yngre kvinnorna som i vissa fall identifierade sig med sina mödrar då de upplevde samma 

menopausala symtom som dem (Klaeson et al., 2011). Kvinnor i deras egen ålder hade i de 

flesta fall inte kommit i menopausen och upplevde inte samma förändringar som dem och att 

identifiera sig med mycket äldre kvinnor som hade samma symtom kändes inte heller rätt. 

Svårigheterna att inte riktigt passa in en kontext upplevdes som ansträngande för kvinnorna 

(ibid.). 

 

En förändrad intimitet 

Sexualitet och intimitet är viktiga delar i livet även för kvinnor med bröstcancer (Fallbjörk et 

al., 2012; Halley et al., 2014; Klaeson et al., 2011; McClelland et al., 2015). Kvinnorna 

beskrev hur de bland annat använde sexuell aktivitet som ett sätt att stressa ner och komma 

närmare sin partner (McClelland et al., 2015). För flera kvinnor innebar även 

bröstcancerdiagnosen och behandlingen svårigheter att bli upphetsade, ett minskat sexuellt 

intresse, ingen njutning och/eller smärta under sex och att kroppen inte längre svarade på 

samma sätt sexuellt som före diagnosen (Halley et al., 2014; Ussher et al., 2012). Känslor av 

sorg, saknad, frustration och förödelse var något som kopplades ihop med en förändrad 

sexuell hälsa i samband med bröstcancern (Ussher et al., 2012). Negativa känslor om hur 

kvinnor såg på sin egen femininitet uppkom när den sexuella attraktionen och dynamiken för 

män inte längre fanns på det sätt som innan bröstcancern vilket skapade en saknad hos 

kvinnorna över att dynamiken inte längre var som kvinnorna ansåg som normalt (Klaeson et 

al., 2011). Flera kvinnor upplevde att de inte kunde slappna av eller hänge sig under samlaget 

med sin partner på samma sätt som förut på grund av minskad lust, vilket beskrevs som en 

stor saknad samtidigt som en uttryckt längtan att vara den kvinna man en gång var (ibid.). En 

kvinna som ingick i studien av Halley et al. (2014) beskrev hur hon upplevde att hon förlorade 

halva sin sexualitet när den erotiska sensitiviteten i brösten gick förlorad efter 

bröstcancerbehandlingen och kirurgi. Smärta relaterad till vaginal torrhet stoppade en del 

kvinnor helt från att ha samlag eftersom det var för smärtsamt trots försök med olika sorters 

glidmedel (Cairo Notari et al., 2018; Halley et al., 2014; McClelland et al., 2015; Ussher et 
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al., 2012). Genital smärta eller smärta från metastaser hindrade också vissa kvinnor att kunna 

ha ett tillfredsställande sexliv (McClelland et al., 2015). Intimitet med partner, att vara nära 

och hålla hand upplevdes som väldigt viktigt när samlag inte längre var lika självklart som 

innan bröstcancerdiagnosen (Cairo Notari et al., 2018; McClelland et al., 2015). Cairo Notari 

et al (2018) beskriver en kvinna som höll alla på avstånd eftersom hon var rädd att de skulle 

skada henne. Hennes man fick inte ens lägga armen om henne eftersom det gjorde för ont i 

kroppen. Avståndet hon skapade gjorde att hon inte kunde slappna av eller ha något umgänge 

eftersom hon var så defensiv (ibid.).  

En mindre andel kvinnor upplevde inga förändringar i sitt sexliv (Cairo Notari et al., 2018; 

Ussher et al., 2012; Ussher, Perz & Gilbert, 2013) och i studien av Cairo Notari (2018) 

beskrev ett fåtal kvinnor en förändring till det bättre då deras partner blev mer uppmärksamma 

på kvinnans sexuella behov. För de personer där den sexuella hälsan var oförändrad hade 

endast en minoritet av kvinnorna fysiska biverkningar från bröstcancerbehandlingen (ibid.). 

Andra kvinnor utan förändring i sin sexuella hälsa beskrev att de var för trötta för att bry sig 

om sex (Ussher et al., 2012; Ussher et al., 2013), att det var skönt att ha något att skylla på för 

att kunna säga nej till sin partner (Ussher et al., 2012) eller att de förändringar som skett inom 

den sexuella hälsan blev accepterade och därmed inte sågs som ett problem (Ussher et al., 

2013). 

 

 

Upplevelsen av relationer 

Bilden av förändringar i parrelationen 

Förutom en upplevd förlust och sorg på grund av sexuella förändringar efter 

bröstcancerbehandling uttryckte flertalet kvinnor känslor av förlust på grund av förändringar i 

relationen till partnern, “som att en dörr hade stängts” (Ussher et al., 2012). Svårigheter att 

kommunicera med partnern kring förändringarna i relationen förekom för många kvinnor 

(Cairo Notari et al., 2018; Ussher et al., 2012). En stor förändring som några kvinnor uppgav 

var att den romantiska relationen till partnern antog en annan form i samband med 

bröstcancern, partnern blev som en vårdare eller kändes mer som en rumskompis eller bror 

(Ussher et al., 2012). Kvinnor i flertalet studier upplevde stor rädsla och ångest för att 

partnern skulle lämna dem på grund av deras utseende efter bröstcancerbehandlingen (Cairo 

Notari et al., 2018; Klaeson et al., 2011; McClelland, 2016; Ussher et al., 2012), att partnern 

inte skulle älska dem längre, eller vara otrogen till följd av kvinnans förändrade sexuella hälsa 
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(Cairo Notari et al., 2018; McClelland, 2016; Ussher et al., 2012). Kvinnor uttryckte även oro 

och osäkerhet över att göra partnern besviken och att inte göra sin “plikt” i den sexuella 

relationen (Klaeson et al., 2011; Ussher et al., 2012), vilket gjorde att en del kvinnor gick med 

på att ha sex, trots obehag eller smärta, för att vara partnern till lags (Ussher et al., 2012). 

Många kvinnor upplevde sin relation till partnern som ansträngd och stressande relaterat till 

de sexuella problem som uppstått under och efter bröstcancerbehandlingen (Fallbjörk et al., 

2012; Ussher et al., 2012). 10 % av kvinnorna i studien av Ussher et al. (2012) uppgav att ett 

förändrat sexuellt välbefinnande hade orsakat svårigheter eller helt avslutat deras 

förhållanden. En otrogen partner eller oförmåga att kunna eller vilja ha sex från kvinnans sida 

uppgavs som anledningar till avslutade relationer (ibid.) En del kvinnor upplevde däremot inte 

det förändrade sexuella välbefinnandet som ett hinder i relationen utan hittade andra sätt att 

fortsätta vara intima på och upplevde att relationen blev starkare (Cairo Notari et al., 2018; 

Klaeson et al., 2011; Ussher et al., 2012). God kommunikation, beröring, ömhet, förståelse 

och stöd från partnern uppgavs som anledningar till en oförändrad eller till och med bättre 

relation under och efter kvinnans bröstcancerbehandling (Cairo Notari et al., 2018; Klaeson et 

al., 2011; Ussher et al., 2012). Några kvinnor beskrev hur deras romantiska relation inte hade 

förändrats överhuvudtaget på grund av bröstcancerdiagnosen och dess efterföljande 

behandling (Fallbjörk et al., 2012; Klaeson et al., 2011; Ussher et al., 2012).  

 

Att hitta en ny kärleksrelation 

Många kvinnor som var eller blev singlar under behandlingen upplevde en svårighet att våga 

vara intim med en ny partner och att bröstcancern därmed påverkade deras sexuella hälsa 

negativt (Shaw et al., 2016; Ussher et al., 2012). Rädsla över att inte känna sig tillräckligt 

feminin, bli avvisade på grund av de har diagnostiserats med bröstcancer (McClelland et al., 

2015; Shaw et al., 2016; Ussher et al., 2012) eller hur männen skulle reagera på att de kanske 

inte kunde ha sex på samma sätt som anses “normalt” (McClelland et al., 2015), påverkade 

kvinnornas självförtroende att våga träffa eller dejta en potentiell partner (McClelland et al., 

2015; Shaw et al., 2016; Ussher et al., 2012). Många kvinnor upplevde en stress över att veta 

när och hur de skulle ta upp sin bröstcancerdiagnos med männen de dejtade och de 

förändringar behandlingen hade gjort på kvinnans kropp (McClelland et al., 2015). Vissa 

kvinnor upplevde online-dejting som underlättande eftersom de då kunde anpassa när de 

själva orkade med att dejta (Shaw et al., 2016). Vidare upplevde kvinnorna online-dejtning 

som ett tryggt sätt att se hur män reagerade när kvinnan berättade om sin bröstcancerdiagnos 
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eftersom kvinnan kunde blockera mannen om hon fick en negativ respons samt att kvinnorna 

kunde få en bild av vilket sätt som var bäst att berätta om bröstcancern i den verkliga världen 

för en dejt (ibid.). Under behandling kräver bröstcancern mycket tid och energi vilket ledde 

till att flera av kvinnorna upplevde att de saknade möjligheter att träffa potentiella partners 

eftersom deras sammanhang togs ifrån dem så som arbete, besök till klubbar och barer samt 

att supportgrupperna endast innehöll kvinnor vilket ledde till en begränsning av kvinnornas 

naturliga mötesplatser med män (ibid.). 

 

Behovet av stöd från kvinnor i samma situation 

I studierna av McClelland (2016) och Ussher et al. (2013) beskrivs det hur många kvinnor 

upplevde en önskan att få prata med någon som var i samma situation som dem själva 

(McClelland, 2016; Ussher et al., 2013). Att den eller de personer som kvinnan fick stöd från 

var i samma skede i sjukdom och ålder var viktigt, för att känna att de inte var själva med sina 

problem kring kroppen och sexualiteten (McClelland, 2016). Kvinnorna upplevde även en 

lättnad att få dela erfarenheter om sin sexuella hälsa med andra kvinnor i samma situation 

(McClelland, 2016; Rose Canzona et al., 2016) samt att kunna fråga om vad andra hade 

provat och vad som fungerat för dem gällande sex (McClelland, 2016). Men att våga ta 

kontakt och hitta en person att prata med upplevde kvinnorna som svårt (ibid.). Rädslan för 

hur information om dem kunde spridas var en av faktorerna som hindrade kvinnorna från att 

söka kontakt (McClelland, 2016; Ussher et al., 2013) och några kvinnor upplevde att de gärna 

hade velat få stöd som anonyma, via till exempel en telefonlinje att ringa till (McClelland, 

2016). En känsla av närhet till stödgruppen fick en del av kvinnorna att känna sig mer lugna 

över att de inte längre såg ut och kände sig på samma sätt som innan (Klaeson et al., 2011).  

 

 

Upplevelsen av ett behov av information 

Önskan att få information 

Många kvinnor upplevde biverkningarna på den sexuella hälsan som en chock eftersom ingen 

berättade innan om vilka effekter behandlingen har på till exempel hormonerna i kroppen och 

att gå in i en för tidig menopaus (McClelland, 2016; Rose Canzona et al., 2016; Ussher et al., 

2012). Kvinnorna önskar att få veta mer om hur behandling och kirurgi kan påverka inte bara 

den fysiska kroppen utan också information om den psykologiska påverkan av hur det känns 

att till exempel helt plötsligt bara ha ett bröst (McClelland, 2016; Ussher et al., 2013). Det var 
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inte heller en självklarhet att kvinnorna kopplade ihop att besvären med den sexuella hälsan 

hörde ihop med bröstcancerbehandlingen (Rose Canzona et al., 2016). I en studie av 

McClelland (2016) beskriver kvinnorna behovet av att få mer information om den sexuella 

livskvaliteten (ibid.). En tillgång till information om en förändrad sexuell hälsa upplevdes ha 

kunnat minska deras lidande eftersom de då hade varit mer förberedda när symtomen uppkom 

(Rose Canzona et al., 2016). Kvinnorna hade många frågor om sina kroppar, sexualitet och 

förmåga att ha sex men ingen aning om vem de skulle vända sig till (McClelland, 2016; 

McClelland et al., 2015; Ussher et al., 2013) eller var de kunde hitta information som var 

relevant för dem eftersom varje individ har en egen upplevelse av sin sexuella hälsa (Ussher et 

al., 2013). En kvinna beskrev hur hon inte hade fått information om att det fanns bröstproteser 

utan av en slump hittade det på ett apotek långt senare efter att försökt skapa egna 

bröstproteser hemma (McClelland, 2016). Ofta kunde kvinnorna känna sig ignorerade genom 

att höra att de antingen var för unga för att ha sexuella problem (Ussher et al., 2013), för 

gamla för att ha sex (Halley et al., 2014; Ussher et al., 2013) eller att informationen endast var 

relevant för personer som levde i en parrelation (Ussher et al., 2013). Eftersom ett vanligt 

problem för många av kvinnorna är vaginal torrhet och smärta vid samlag var dessa två 

faktorer något som kvinnorna gärna velat ha mer information om (McClelland, 2016). 

Kvinnorna upplevde även oro över att skada sin kropp och hade önskat information om vilka 

sexpositioner som de hade kunnat använda sig av som var minst påfrestande för kroppen 

(ibid.). Ibland är inte kvinnorna mottagliga för att ta emot information om sexuella bieffekter 

från bröstcancerbehandlingen eftersom de fokuserar på andra delar som cancersjukdomen 

påverkar och inte ens har tänkt tanken på sexuella aktiviteter (Halley et al., 2014; Rose 

Canzona et al., 2016; Ussher et al., 2013) eller att kvinnan kan tycka att ämnet är genant 

(Ussher et al., 2013), vilket betyder att behovet av att få information kan komma vid flera 

olika tidpunkter under och efter behandlingen (Halley et al., 2014; Rose Canzona et al., 2016; 

Ussher et al., 2013). 

 

Synen på kontakten med vården 

Det blev tydligt i många av studierna att kvinnorna önskade kunna få prata med hälso- och 

sjukvårdspersonal om sin sexuella hälsa (Halley et al., 2014; McClelland, 2016; McClelland 

et al., 2015; Ussher et al., 2013) men att de samtidigt upplevde det skrämmande att prata om 

det sexuella välmåendet eftersom det kändes intimt och känsligt (McClelland, 2016; 

McClelland et al., 2015; Ussher et al., 2013). Många av kvinnorna upplevde även att deras 
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läkare eller sjuksköterska kände sig obekväma och eller ointresserade att prata om sexuell 

hälsa (Halley et al., 2014; McClelland et al., 2015; Rose Canzona et al., 2016; Ussher et al., 

2013) vilket gjorde att kvinnorna inte tog upp sina frågor eller problem (McClelland et al., 

2015; Rose Canzona et al., 2016; Ussher et al., 2013). Några kvinnor upplevde att 

sjukvårdspersonalen undvek att prata om sexuell hälsa genom att byta samtalsämne, prata om 

kroppssyn (Halley et al., 2014; Rose Canzona et al., 2016) eller säga till kvinnan att hon borde 

prata med någon annan om sina problem (Halley et al., 2014). En del av kvinnorna uppgav 

även att de hade fått information från sjukvården om förändringar kring sexuell hälsa men att 

informationen kom vid en tidpunkt då det inte var aktuellt för kvinnan och därmed inte 

uppfattade informationen som relevant till dess problemen väl hade uppstått (Halley et al., 

2014; McClelland et al., 2015; Rose Canzona et al., 2016; Ussher et al., 2013). Kvinnorna 

hade önskat hjälp från sjukvården att kunna maximera sin sexuella hälsa trots sin sjukdom, 

även om det inte alltid var möjligt med samlag (McClelland et al., 2015). Att veta vad som var 

problemet i den sexuella hälsan eller hur kvinnan skulle formulera sina frågor till sjukvården 

upplevdes också om betungande (McClelland et al., 2015; Rose Canzona et al., 2016). När 

sjukvårdspersonal ställde frågor om den sexuella hälsan utan att ha svar eller information om 

olika sätt att bemöta problemen kvinnorna uttryckte, upplevdes bristen på svar som 

frustrerande eftersom kvinnorna undrade varför sjukvårdspersonalen tog upp ämnet trots att 

de inte hade några konkreta förslag till förbättring av den sexuella hälsan (Rose Canzona et 

al., 2016). Kvinnorna beskrev också en besvikenhet över att den information om den sexuella 

hälsan som de fick från sjukvården nästan uteslutande handlade om att kvinnorna skulle 

använda glidmedel (Halley et al., 2014; McClelland et al., 2015) och att fokus var på 

penetrerande sex när de flesta kvinnor mer hade ett behov av att veta var glidmedel köps, 

vilken typ av glidmedel de bör använda och information om icke-penetrerande sex 

(McClelland et al., 2015). Rose Canzona et al. (2016) beskriver att kvinnorna i deras studie 

upplevde det som negativt när deras sjuksköterska eller läkare beskrev deras förändrade 

sexuella hälsa som “det nya normala” istället för att försöka hitta lösningar på deras problem. 

Det som kvinnorna upplevde som hjälpsamt var när sjuksköterskan eller läkaren lyssnade till 

vad kvinnorna hade att säga om sin sexuella hälsa och kunde ge specifika råd för just den 

enskilda kvinnan då generaliserade råd kunde upplevas som en ovilja att förstå eller att prata 

om ämnet (ibid.). 
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Diskussion 

 

Diskussion av vald metod 

I en litteraturstudie, eller litteraturöversikt som den även kan kallas, kan både kvantitativa och 

kvalitativa artiklar användas eftersom analysen inte är lika ingående som en äkta systematisk 

litteraturstudie där alla artiklar av specifik sort av artiklar inom ämnet granskas (Friberg, 

2017). En litteraturstudie kan ha olika syften till exempel att belysa ett problem eller område 

som det behövs en större kunskap om (ibid.). Genom att välja att ha med tre mixed-methods 

artiklar fick författarna en bredare insikt över kvantitativa variabler och statistik som berör 

kvinnors upplevda sexuella hälsa än vid enbart renodlade kvalitativa artiklar som fokuserar på 

erfarenheter och upplevelser. En ytterligare styrka med mixed-methods studier är att det ingår 

fler deltagare jämfört med kvalitativa studier vilket stärker och ger ytterligare tyngd åt 

resultatet.  

 

En förutsättning för en bra studie är genomtänkta inklusions- och exluderingskriterier 

(Kristensson, 2014). Som inklusionskriterie hade föreliggande uppsats artiklar om kvinnor 

med bröstcancer över 18 år eftersom författarna ville inkludera alla vuxna kvinnor drabbade 

av bröstcancer och inte någon speciell ålderskategori. För att artikeln skulle vara aktuell 

behövde även fokus vara på kvinnans upplevelse om sin sexuella hälsa för att möta syftet, 

vilket gjorde att artiklar där fokus var på parens upplevelse exkluderades. Senare uppkom 

temat “bilden av förändringar i parrelationen” eftersom den sexuella hälsan för många kvinnor 

är kopplat med hur partnern ser på kvinnan och hur deras dynamik förändras till följd av 

biverkningar från bröstcancerbehandlingen (Cairo Notari et al., 2018; Klaeson et al., 2011; 

McClelland, 2016; Ussher et al., 2012). Vissa artiklar fokuserade på sexuella minoriteters 

upplevelser vilket författarna valde att exkludera för att få en större generell bild av vad 

kvinnor upplever och inte endast minoritetsgrupper. Viss skillnad för minoriteter 

uppenbarades ändå i studien av Ussher et al. (2013). 
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Sökningar begränsades till att inkludera artiklar publicerade från 2008 - 2018 för att 

säkerställa att ny forskning använts. De två äldsta inkluderade studierna till resultatet var från 

år 2011 vilket betyder att forskning som varit 7 år eller nyare legat till grund för resultatet, 

vilket samstämmer med Forsberg och Wengström (2016) som skriver att systematiska 

litteraturöversikter skall använda aktuell forskning. Genom att exkludera äldre forskning finns 

risk att relevant forskning förbises, samtidigt som trovärdigheten stärks i resultatet och i viss 

mån kan resultatet även vara överförbart till dagens kvinnor under och efter 

bröstcancerbehandling, då Forsberg och Wengström (2016) vidare beskriver forskning som en 

färskvara.  

 

Granskningsmallar används för att studierna som blir valda ska hålla hög kvalitet (Forsberg & 

Wengström, 2016) och därmed ge föreliggande studie en högre trovärdighet. En studie 

exkluderades under kvalitetsgranskningen då studien inte hade blivit etikprövad eller fört ett 

etiskt resonemang.  

 

Endast studier skrivna på engelska inkluderades i resultatet, men då ingen av författarna har 

engelska som modersmål finns viss risk för feltolkning under översättningen av artiklarna.  

 

Två av studierna som ligger till grund för resultatet är gjorda i Sverige, tre studier i Australien, 

en i Schweiz och tre studier i USA vilket gör överförbarheten nationellt hög då nämnda länder 

har liknande kultur och levnadsvillkor som Sverige. Överförbarheten internationellt eller till 

andra kulturer går därför inte uttala något om utifrån föreliggande studies resultat. 

 

I föreliggande uppsats har fokus varit på två av tre grundpelare inom personcentrerad vård, 

nämligen partnerskap och patientberättelsen (SSF, 2016). Den sista pelaren är dokumentation, 

där relevant patientbakgrund och hälsoplan journalförs (ibid.). Föreliggande studie belyser 

kvinnors upplevda sexuella hälsa under och efter cancerbehandling vilket leder till att även 

om dokumentation är en viktig del för att kunna ge den bästa möjliga vård och omvårdnad så 

är dokumentationen om kvinnorna från sjukvårdens perspektiv och inte kvinnornas och berörs 

därmed inte av syftet. 
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Diskussion av framtaget resultat 

Information 

I resultatet framkom det att kvinnorna upplevde en stor brist på information (McClelland, 

2016; McClelland et al., 2015; Rose Canzona et al., 2016; Ussher et al., 2012; Ussher et al., 

2013), något som tidigare forskning också visat vara ett existerande problem (Hawkins, et al., 

2009; Herbenick et al., 2008; Meloni Viera et al., 2014). Kvinnor drabbade av bröstcancer har 

gett uttryck för att de redan från start av behandling önskar att vårdpersonal informerar om att 

deras sexuella hälsa kan komma att påverkas av behandlingen, samt att information som ges 

är otillräcklig och inte inbjuder till reflektion eller dialog kring kvinnans egna sexualitet 

(Meloni Viera et al., 2014), vilket indikerar att en utveckling av personcentrerad vård för 

kvinnor med bröstcancer är av vikt för att kunna förbättra välmåendet och livskvaliteten för 

kvinnorna. Personcentrerad vård ser till den unika människan och vad hon har för behov 

bakom sin sjukdom eftersom det påverkar vad personen behöver för vård och stöd under 

sjukdom (Ekman et al., 2011; SSF, 2016). I resultatet framkom det att även om majoriteten av 

kvinnorna ser ett behov av information (Halley et al., 2014; McClelland, 2016; McClelland et 

al., 2015; Rose Canzona et al., 2016; Ussher et al., 2012; Ussher et al., 2013) eller har en 

förändrad sexuell hälsa (Cairo Notari et al., 2018; Fallbjörk et al., 2012; Klaeson et al., 2011; 

McClelland, 2016; Shaw et al., 2016; Ussher et al., 2012) så är det inte alla kvinnor som 

upplever den förändrade sexuella hälsan som ett problem (Cairo Notari et al., 2018; Fallbjörk 

et al., 2012; Klaeson et al., 2011; Ussher et al., 2012; Ussher et al., 2013) eller vill ha 

information på samma sätt (Cairo Notari et al., 2018; Fallbjörk et al., 2012; Ussher et al., 

2013).  

Sedan 2006 ska alla personer i Sverige ha rätt till hälsovård och rådgivning relaterat till sin 

sexuella hälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2012), vidare skriver amerikanska National Cancer 

Institute (2017) att läkare och sjuksköterskor ska informera om biverkningar relaterade till 

bröstcancerbehandling samt lyfta kvinnans individuella frågor kring sin sexuella hälsa (ibid.). 

Ändå visar resultatet att det finns många kvinnor som inte vet vart de ska vända sig för att få 

hjälp med sin förändrade sexuella hälsa (McClelland, 2016; McClelland et al., 2015; Ussher et 

al., 2013). Vikten av individuellt anpassad information samt en flexibilitet belyses återigen då 

kvinnorna kunde uppleva att information gavs vid fel tidpunkt, var irrelevant (Halley et al., 

2014; McClelland et al., 2015; Rose Canzona et al., 2016; Ussher et al., 2013) eller 

betydelselös för hennes behov eller situation (Halley et al., 2014; McClelland et al., 2015; 

Ussher et al., 2013). En viktig aspekt att beakta för den framtida vården är därför hur 
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informationen ska anpassas för att nå fram till alla kvinnor (Rose Canzona, 2016; Ussher et 

al., 2013). 

I studien av Rose Canzona et al. (2016) beskrev både sjuksköterskor, läkare och kvinnor med 

bröstcancer att ett hjälpfullt sätt att bemöta kvinnornas problem med sin sexuella hälsa var att 

lyssna på varje enskild kvinnas behov, vilket styrks av SSF (2016) beskrivning om vikten att 

patientens perspektiv och upplevelse av sin ohälsa ska vara jämställt med det professionella 

perspektivet. I vissa situationer kan sjukvårdspersonal ha en annan bild av vad som är 

hjälpsamt för kvinnorna än vad de egentligen tycker (Rose Canzona et al., 2016). Till exempel 

upplever sjukvårdspersonal att det är positivt att ge kvinnorna försäkringar och komplimanger 

om till exempel kvinnas utseende när kvinnorna berättar om sina problem eller osäkerheter 

relaterade till det sexuella välmåendet, medan kvinnorna upplever försäkringarna och 

komplimangerna som något negativt och kränkande eftersom kvinnorna då känner som om 

sjukvårdspersonalen inte lyssnar eller tar dem på allvar (ibid.). Att prata med 

sjukvårdspersonal om sin sexuella hälsa är något som många av kvinnorna i resultatet önskade 

(Halley et al., 2014; McClelland, 2016; McClelland et al., 2015; Ussher et al., 2013) men 

ibland inte vågade eftersom den sexuella hälsan är något som kunde upplevas som intimt 

(McClelland, 2016; McClelland et al., 2015; Ussher et al., 2013). Ett stort problem inom 

sjukvården är att sjuksköterskor och läkare upplevs som ointresserade eller obekväma av att 

samtala om kvinnornas upplevda sexuella hälsa (Halley et al., 2014; McClelland et al., 2015; 

Rose Canzona et al., 2016; Ussher et al., 2013) vilket leder till att kvinnorna inte vågar ta upp 

sina problem (McClelland et al., 2015; Rose Canzona et al., 2016; Ussher et al., 2013) och 

därmed inte får den vård som de behöver. Tidigare forskning beskriver att kvinnorna själva 

måste ta upp sexuell hälsa som ett ämne för att sjukvården skulle beröra det (Lavin & Hyde, 

2006). Ekman et al. (2011) beskriver hur patienten kan få ett ökat lidande om hennes känslor 

och egna preferenser bortprioriteras, vilket kan jämföras med resultatet där en tillgång till 

önskad information beskrivs kunna minska kvinnornas lidande gällande deras upplevda 

sexuella hälsa (Rose Canzona et al., 2016). Resultatet påvisar också vikten av att 

sjuksköterskor och läkare visar en vilja och öppenhet att prata med kvinnan om sexuell hälsa 

(Halley et al., 2014; McClelland, 2016; McClelland et al., 2015; Rose Canzona et al., 2016; 

Ussher et al., 2013). 
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Synen på sig själv 

I majoriteten av studierna framkom det att kvinnorna under och efter bröstcancerbehandlingen 

inte längre kände igen sig själva och att deras sexuella hälsa förändrats, vilket beskrevs på 

flera olika sätt (Cairo Notari et al., 2018; Fallbjörk et al., 2012; Halley et al., 2014; Klaeson et 

al., 2011; McClelland, 2016; McClelland et al., 2015; Shaw et al., 2016; Ussher et al., 2012). 

Tidigare forskning visar att en förändrad syn på den egna kroppen är ett vanligt 

förekommande problem under och efter behandling av bröstcancer (Fobair et al., 2006) och 

föreliggande studies resultat visar att det fortfarande är ett högst aktuellt problem för väldigt 

många kvinnor (Cairo Notari et al., 2018; Fallbjörk et al., 2012; Halley et al., 2014; Klaeson 

et al., 2011; McClelland, 2016; McClelland et al., 2015; Rose Canzona et al., 2016; Shaw et 

al., 2016; Ussher et al., 2012; Ussher et al., 2013). Kvinnorna beskrev hur de var oförberedda 

på i vilken omfattning biverkningarna från bröstcancerbehandlingen skulle påverka dem både 

på det fysiska, psykiska och sexuella planet (Halley et al., 2014; McClelland, 2016; 

McClelland et al., 2015). Resultatet visade att flertalet kvinnor kände sig oattraktiva, icke-

feminina och hade negativa känslor om sin egen kropp vilket påverkade det sexuella 

välbefinnandet till det sämre (Cairo Notari et al., 2018; Fallbjörk et al., 2012; McClelland, 

2016; Shaw et al., 2016; Ussher et al., 2012), samtidigt som sexualitet och intimitet anses som 

viktig del av livet även hos kvinnor med bröstcancer (Fallbjörk et al., 2012; Halley et al., 

2014; Klaeson et al., 2011; McClelland et al., 2015) vilket visar att WHO:s (2010) definition 

av sexuell hälsa är viktig i förhållandet till kvinnor i samband med bröstcancerbehandling. 

Upplevelsen av att ha en deformerad kropp samt att känna sig som en halv kvinna efter 

bröstcancerbehandling framkom i resultatet (Cairo Notari et al., 2018; Fallbjörk et al., 2012; 

Klaeson et al., 2011; McClelland, 2016; Ussher et al., 2012) och överensstämmer med tidigare 

forskning (Gilbert et al., 2010; Kurowecki & Fergus, 2014; Pillai-Friedman & Ashline, 2014). 

I resultatet framstod det tydligt att flera kvinnor som genomgått mastektomi upplevde att de 

mist både sin attraktivitet och sexualitet vid borttagande av bröstet (Fallbjörk et al., 2012; 

Halley et al., 2014; McClelland, 2016). Dock framkom skillnader och olika synsätt i resultatet 

i fråga om kvinnorna ville göra en bröstrekonstruktion eller inte efter genomgången 

mastektomi (Fallbjörk et al. 2012), vilket stödjer behovet av personcentrerad vård där stor vikt 

läggs vid patientberättelsen, att hänsyn tas till patientens självupplevda tillstånd (Ekman et al, 

2011; SSF, 2016) och att patienten tillåts samt får tillräcklig kunskap för att kunna göra egna 

evidensbaserade val där hälso- och sjukvårdspersonalen inte lägger några egna värderingar i 

patientens beslut (SSF, 2016).  



28 

 

Utifrån resultatet framkommer det att alla kvinnor upplever sig själva, sin kropp och sin 

femininitet på ett unikt vis (Fallbjörk et al., 2012; Halley et al., 2014; Ussher et al., 2012) 

vilket ställer stora krav på att vården som ges är personcentrerad och tar hänsyn till varje 

kvinnas särskilda behov (Ekman et al., 2011). 

 

Relationer och stöd 

Resultatet visade att många kvinnor upplevde att relationen till partnern förändrades i 

samband med bröstcancerbehandlingen och tiden efteråt (Cairo Notari et al., 2018; Fallbjörk 

et al., 2012; McClelland, 2016; Ussher et al., 2012). Hos kvinnor som var eller blev singlar 

under tiden för behandlingen fanns en önskan om att dela sitt liv med någon (McClelland et 

al., 2015; Shaw et al., 2016; Ussher et al., 2012) men också en rädsla eller oro för hur någon 

annan skulle kunna tycka att de var attraktiva var gemensamt för kvinnor både med eller utan 

partner (Cairo Notari et al., 2018; Fallbjörk et al., 2012; McClelland, 2016; Shaw et al., 2016; 

Ussher et al., 2012). Tidigare forskning har visat att det finns en rädsla hos många kvinnor för 

att bli avvisade till följd av bröstcancerbehandlingens biverkningar (Kurowecki & Fergus, 

2014; Pillai-Friedman & Ashline, 2014) vilket även föreliggande studies resultat visar (Cairo 

Notari et al., 2018; Klaeson et al., 2011; McClelland, 2016; Ussher et al., 2012). Resultatet 

visar att en del kvinnor upplevde att det förändrade sexuella välbefinnandet skapade 

svårigheter i förhållandet och några kvinnor beskrev hur de blivit lämnade av sin partner på 

grund av otrohet från kvinnans partners sida eller oförmåga från kvinnans sida att vilja eller 

kunna ha sex (Ussher et al., 2012), vilket indikerar att det kan finnas okunskap hos partnern 

om att kvinnans sexuella hälsa kan påverkas av bröstcancerbehandlingen och att även partnern 

kan behöva information och stöd för att kunna bibehålla relationen till kvinnan. Att känna en 

närhet eller intimitet med någon beskrev Klaeson et al. (2011) som något lugnande, vilket 

även Odle (2011) beskriver som att kvinnor som upplevde stöd från början av 

bröstcancerbehandlingen lättare kunde anpassa sig längre fram och upplevde en större känsla 

av livskvalitet. För en del kvinnor var det viktigt att kunna dela sina erfarenheter om 

bröstcancern och dess påverkan på deras sexuella hälsa med kvinnor i samma situation 

(McClelland, 2016; Rose Canzona et al., 2016; Ussher et al., 2013) vilket styrks av en studie 

av Hughes (2008) där kvinnorna upplevde det som avlastande att prata om sin sexuella hälsa. 

Sjuksköterskan kan genom en personcentrerad vård göra det möjligt att se vad människan 

bakom patienten behöver för vård och stöd genom att se till patientens bakgrund och vad som 

är viktigt för den enskilda kvinnan (Ekman et al., 2011).  
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Slutsats och kliniska implikationer 

Föreliggande litteraturstudie har belyst kvinnors upplevda sexuella hälsa i samband med 

bröstcancerbehandling. Sexualitet är något som direkt kan påverka livskvaliteten och den 

individuella upplevelsen av hur kvinnorna upplever sin sexuella hälsa, synen på sig själv och 

sina relationer vilket ställer stora krav på hur sjuksköterskan bemöter de olika kvinnorna.  

Vissa kvinnors sexuella hälsa påverkas i samband med och under behandlingsprocessen 

medan andra kvinnors sexuella hälsa påverkas efter avslutad behandling vilket ger en klinisk 

indikation om att information om sexuell hälsa bör upprepas vid flera olika tillfällen till 

exempel innan behandling, under behandling och i anslutning till avslutad behandling.  

Kvinnorna upplever även att sjuksköterskor ofta undviker samtal om sexuell hälsa eller inte 

har den information som kvinnorna behöver, vilket indikerar att utbildning hos sjuksköterskor 

behövs om de förändringar som bröstcancer och dess behandling kan ha på den sexuella 

hälsan samt vad det finns för olika hjälpmedel för att bibehålla den sexuella hälsan.   

Eftersom sexuell hälsa ofta är kopplat till en partner hade det varit intressant att veta mer om 

hur partners upplever den sexuella hälsan i samband med bröstcancer. 

Vidare forskning krävs för att ytterligare belysa de individuella skillnader kvinnor upplever 

relaterade till behov av information, förändringar i parrelationer och behov av stöd samt synen 

på den egna kroppen under och efter bröstcancerbehandling för att sjuksköterskan ska kunna 

ge en holistisk personcentrerad vård i klinisk praxis. 

 

 

Författarnas arbetsfördelning 

Författarna har majoriteten av tiden skrivit tillsammans och har därmed varit lika delaktiga i 

litteraturstudiens alla delar. Artiklarna granskades först var för sig för att nå en djupare analys. 

Arbetsbördan har varit jämnt fördelad mellan de båda författarna under hela processen.  
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Bortfall: 52 
kvinnor. 
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bröstrekonstruktion 

Kvalitativ 
metod, 
Tematisk-
narrativ 
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studie om 
mastektomi 
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Rendle, 
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barriers: 

Utforska skalan av 
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Kalish, Ledford 
 
2016 
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Communicatio
n about secual 
health with 
breast cancer 
survivors: 
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and provider 
perspectives 

Identifiera 
sjukvårdspersonale
ns beteende 
gällande 
kommunikation vid 
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bröstcancer och 
hur det påverkar 
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metod. 
 
Semistrukturer
ade intervjuer 
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med 
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och 40 
sjukvårdspers
onal. 

Vikten av att uppfylla individuella patienters behov och 
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upplevde det som bäst tid att prata om eller hur 
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Fitness & 
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Australien 

Women’s 
experience of 
dating after 
breast cancer 

Att undersöka 
kvinnors dating 
erfarenheter efter 
bröstcancer, 
inklusive 
svårigheter 
relaterat till att gå in 
ett nytt förhållande 
samt förmåga att 
hantera oro 
relaterat till dating 

Kvalitativ 
metod 
 
Semistrukturer
ade intervjuer  

22 kvinnor, 
4 manliga 
partners  

Det övergripande temat som framkom var “navigera 
bröstcancer-dating resan” samt sju underteman: 
förmåga/önskan om att ingå i ett ny relation, 
cancerrelaterad upptäckter, förändringar i intimitet och 
sexualitet, svårigheter kring förändrad kroppsyn, ändrade 
normer samt att lita på en ny partner, som beskrev 
resans gång.  

Hög 
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Gilbert 
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Australien 

Changes to 
Sexual Well-
Being and 
Intimacy After 
Breast Cancer 

Undersöka 
förändringar i 
sexualiteten och i 
intima relationer 
hos personer som 
haft bröstcancer.  

Mixed 
Methods, 
enkätstudie 
som 
inkluderade 47 
kvantiativa och 
kvalitativa 
frågor. 

1965 
individer, 
varav 98% 
kvinnor. 
 
2210 
personer 
svarade 
varav 1965 
personer 
(88.9%) 
svarade på 
alla frågor. 

Minskning av sexuell aktivitet, tillfredsställelse och 
gensvar relaterade till många faktorer som smärta, 
trötthet, symtom relaterade till inducerad menopaus, 
förändrad kroppsyn eller förändringar i relationen med 
partner.   

Hög 

Ussher, Perz, 
Gilbert 
 
2013 
 
Australien 

Information 
needs 
associated 
with changes 
to sexual well-
being after 
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Att utvärdera 
behovet av 
information om 
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upplevelserna av 
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med sjukvårdare 
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Mixed Methods 
med både 
kvantitativa 
och kvalitativa 
enkätfrågor. 
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deltagare där 
1965 fullföljde 
alla frågor 

85% av deltagarna rapporterade förändringar i den 
sexuella hälsan och 68% önskade information om den. 
Det är av stor vikt att information om sexuell hälsa når ut 
till bröstcancerpatienter. 
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