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Sammanfattning  

Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor i Sverige. En 
behandling går ut på att operera bort hela eller delar av det sjuka bröstet. Behandlingen 
har många gånger sekundär verkan på individens sexuella hälsa. 

Syfte: Att beskriva bröstcancerdrabbade kvinnors sexuella hälsa efter utförd 
mastektomi. 

Metod: En litteraturöversikt av åtta kvalitativa artiklar genomfördes. Analysen skede 
enligt Fribergs trestegsmodell.  

Resultat: Det finns variationer i den upplevda sexuella hälsan hos kvinnor efter 
utförd mastektomi. Vissa kvinnor känner nedsatt sexuella hälsa på grund av att det är 
svårt att acceptera de kroppsfärändringar mastektomin inneburit. Andra upplever inte 
att kroppsförändringen har påverkat den sexuella hälsan. Erfarenheter av ett förändrat 
sexuellt självförtroende uppkommer, det är efter genomgången mastektomi mer av 
betydelse med närhet, kyssar och kramar som i sig ger tillfredsställelse. Andra har svårt 
att känna lust och är rädda för att bli avisade vid sexuell kontakt. Kvinnor som uppger 
att de tappat bort sin sexuella identitet i samband med mastektomin uppgav en sämre 
sexuell hälsa än de tidigare haft. God information från vårdpersonal och ett gott stöd 
från partner bidrog till god sexuell hälsa. 

Slutsatser: God information och rimliga förväntningar preoperativt i kombination 
med delaktig partner har god effekt på sexuell hälsa efter utförd mastektomi.  

Nyckelord: Bröst neoplasm, mastektomi, sexuell hälsa, sexualitet, sexuellt 
välbefinnande och upplevelse 

 

  



 

Mastectomy women's sexual health 

Summary 

Background: Breast cancer is the most common cancer diagnosis in women in 
Sweden. One treatment method involves eliminating all or part of the diseased breast. 
The treatment often has secondary effects on the individual's sexual health. 

Aim: To describe women affected by breast cancer’s sexual health after performing 
mastectomy. 

Method: A literature review of eight qualitative studies was performed. The analysis 
was conducted according to Friberg´s three-step model. 

Result: There are variations in the perceived sexual health of women after performed 
mastectomy. Some women experience impaired sexual health because of difficulty to 
accept the bodily changes their mastectomy has led to. Others do not experience that 
their bodily changes have affected their sexual health. Experiences of a changed sexual 
self-confidence arise; it is more important with closeness, kissing and hugging after the 
mastectomy, which gives satisfaction. Others have difficulty experiencing feelings of 
desire and are afraid of rejection at sexual contact. Women who stated that they have 
lost their sexual identity in connection with mastectomy reported a worse sexual health 
than they had previously. Good information from healthcare professionals and good 
support from partners contributed to good sexual health. 

Conclusions: Good information and reasonable expectations pre-surgery in 
combination with a participant partner have a good effect on sexual health after 
performing a mastectomy. 

Keywords: Breast Neoplasm, mastectomy, sexual health, sexuality, sexual wellbeing 
and experience  
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Inledning 

År 2016 diagnostiserades i Sverige 8923 kvinnor med bröstcancer 
(Socialstyrelsen,2018). Det utgör cirka 30% av alla cancerfall hos kvinnor, vilket också 
i denna grupp gör bröstcancer till den vanligaste maligna cancerdiagnosen (Wu et al., 
2018). Vanligtvis inleds behandlingen med operation, vilket innefattar antingen 
bröstbevarande kirurgi (partiell mastektomi) eller fullständig borttagning av bröstet 
(mastektomi). Med tanke på det stora antalet insjuknande kommer sjuksköterskan i 
olika sammanhang i sitt yrke att stöta på kvinnor som har eller har haft bröstcancer. 
Genom alla tider har en kvinnas bröst varit kopplat till sexualitet och kvinnlighet 
(Southard & Keller, 2009), att operera bort ett eller båda brösten riskerar negativ effekt 
på hennes kroppsbild och de intima förhållanden hon har (Kwong & Chu, 2012). 
Genom större kunskap samt förståelse kommer sjuksköterskan att kunna bemöta 
dessa kvinnor på ett bättre sätt och kunna stödja dem i sin sexuella hälsa. 

Bakgrund 

Bröstcancer 

Bröstcancer är ett samlingsnamn för flera olika typer av cancer som lokaliseras just till 
brösten. Varje vecka insjuknar cirka 170 kvinnor och 1 man i bröstcancer i Sverige, på 
ett år blir det cirka 9000 personer (Socialstyrelsen, 2018). Statistiken visar att 
prevalensen av bröstcancerdrabbade kvinnor runt om i världen är ungefär lika stor som 
den är i Sverige (Wu et al., 2018). Den vanligaste formen kallas ductal cancer eller 
ductala carcinom, denna form lokaliseras i tidigt skede till mjölkgångarnas epitelceller. 
Men bröstcancer kan även uppkomma i mjölkkörtlar eller omkringliggande vävnader 
som bröstvårta och vårtgård. Även fall lokaliserade till bindväven mellan 
mjölkkörtlarna har påträffats, men det är ovanligt. Progressen av de celler som cancern 
består av kan vara allt ifrån snabbt till långsamväxande och alla nivåer där emellan (Ely 
& Vioral, 2007; Nystrand, 2016) Framförallt är det kvinnor i övre medelåldern som 
drabbas, medianåldern för insjuknande ligger på 64 år. För att konstatera en 
bröstcancerdiagnos kombineras flera undersökningar, oftast mammografi, klinisk 
undersökning och finnålspunktion. I vissa fall används även mellannålspunktion, 
ultraljud och magnetkamera (Ely & Vioral, 2007; Nystrand, 2016). 

Symtom 

Vid bröstcancer visar sig ett eller flera symtom, det vanligaste är en hittad knöl i 
bröstet, antingen av personen själv eller så hittas den med hjälp av mammografi (Koo, 
von Wagner, Abel, McPhail, Rubin & Lyratzopoulos, 2017). Andra symtom som är 
lokaliserade till brösten är förändrad bröstvårta, rodnad eller förändrad hud på 
bröstet, att det kommer blod eller vätska från bröstet, bröstsmärta, svullna bröst och 
inflammation i brösten. Andra tecken som förekommer är en knöl i armhålan, smärta 
i armhålan, viktnedgång, trötthet och allmän smärta (Koo et al., 2017).  

Upplevelser vid konstaterad diagnos 

Att få diagnosen bröstcancer kan vara en hård motgång psykiskt, diagnosen leder ofta 
till känslor som kan yttra sig på flera sätt, dessa kan vara panik, hopplöshet, rädsla för 
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att dö, förnekelse, sorg och acceptans (de Sousa Barros, Regiani Conde, Rossi Lemos, 
Aparecida Kunz & de Lourdes da Silva Marques Ferreira, 2018). Vanligt rapporterade 
symtom som uppstår efter patienten fått sin diagnos är trötthet, nedsatt välbefinnande 
samt ångest (Davis et al., 2018). Hur individen psykiskt och emotionellt närmar sig sin 
diagnos har påverkan på symptomupplevelser och resultatet av behandlingen. En 
positiv inställning är gynnsamt för att behandlingen ska bli framgångsrik (Boehmke, 
& Dickerson, 2006).  

Yngre kvinnor (<40 år vid diagnos) drabbas generellt oftast hårdare med en mer 
svårbehandlad sort, de har dessutom en lägre självskattad livskvalitet efter 
bröstcancerbeskedet än vad medelålders och äldre kvinnor har. Det nedsatta 
välmåendet beror delvis på försämrad kroppsuppfattning, nedsatt sexuell funktion och 
ibland klimakteriebesvär (Kwong & Chu, 2012). Men alla aspekter av försämrat 
psykiskt, fysiskt, existentiellt och socialt välmående förekommer (Fredriksson & 
Fredholm, 2017).  

Etiologi och behandling  

Vad som ger upphov till sjukdomen är inte säkert fastställt men en blandning av 
riskfaktorer som arvsanlag och kroppens hormonbalans i kombination med yttre 
miljöfaktorer, sammankopplat med livsstilsfaktorer tros vara en sannolik orsak 
(Thomson, Heyworth, Girschik, Slevin, Saunders & Fritschi, 2014). Antalet drabbade 
som sedan friskförklaras har ökat stadigt de senaste tio åren, vilket troligen beror på 
följande anledningar: större medvetenhet som leder till vårdsökande i tidigare skede, 
medicinsk diagnostik och bättre behandlingar (Nystrand, 2016). Återfall kommer 
vanligen inom en femårsperiod och risken minskar därefter avsevärt. En cancer som 
upptäcks tidigt har goda utsikter till bra behandlingsresultat (Nestor, 2014). Omkring 
86% av de som får bröstcancer lever tio år senare och är då botade ifrån sjukdomen 
(Socialstyrelsen, 2018). Prognosen för yngre är sämre än vad den är när medelålders 
kvinnor drabbas. Riskerna för lokalrecidiv och fjärrmetastaser är större hos yngre 
drabbade än vad den är hos de som drabbas i medelåldern eller senare, därmed är även 
dödlig utgång relaterat till diagnosen vanligare hos den yngre patientgruppen 
(Fredriksson & Fredholm, 2017; Socialstyrelsen, 2018). Dock kan alla kvinnor drabbas 
av alla bröstcancerformer (Fredriksson & Fredholm, 2017). 

Forskningen påvisar att individuell behandling är av största vikt för ett gynnsamt 
resultat (Ullah et al., 2018). Förstavalsmetoden är att med kirurgi avlägsna tumören 
för att sedan genomgå cytostatikabehandling. Påföljande steg är strålbehandling för 
att döda de kvarvarande cancercellerna och avslutningen på behandlingen är en 
eventuell hormonbehandling. I vissa fall påbörjas cytostatikabehandlingen för att 
försöka minska tumören innan kirurgin utförs (Ely & Vioral, 2007; Nystrand, 2016) 
Postoperativ behandling med psykisk kontakt och stöd blir i vissa fall aktuellt 
(Paterson, Lengacher, Donovan, Kip & Tofthagen, 2016).  

Vid kirurgi användes metoderna partiell mastektomi eller mastektomi. I första hand 
väljs metoden partiell mastektomi, så kallad bröstbevarande kirurgi. Vid partiell 
mastektomi avlägsnas en mindre tumör (<40mm) med marginal, resterande del av 
bröstet bevaras. Vid mastektomi borttages hela bröstet vilket utförs på stora (>40mm) 
tumörer eller när partiell mastektomi inte ger ett kosmetiskt bra resultat (Ely & Vioral, 
2007; Regionala cancercentrum i samverkan., 2018;). Vid båda ingreppen kan även 
lymfkörtlarna i armhålan avlägsnas (Ely & Vioral, 2007). Ca 40% av alla kvinnor med 
bröstcancer i Sverige genomgår mastektomi (Malycha et al., 2008).  
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I samband med kirurgin kan primär bröstrekonstruktion utföras (Fentiman & Hamed, 
2006; Regionala cancercentrum i samverkan, 2018; Reavey & McCarthy, 2008). Detta 
innebär att vid avlägsnandet av tumören återställs bröstet med hjälp av implantat 
och/eller egen kroppsvävnad under samma operation. Detta kan ske när cancern är väl 
avgränsad och strålbehandling inte är planerad postoperativt. För patienter där 
strålbehandling är planerad kan de få sekundär bröstrekonstruktion. Vid sekundär 
bröstrekonstruktion utförs ingreppet vanligen 1-5 år efter utförd mastektomi. Detta för 
att kroppen ska hinna återhämta sig efter cancerbehandlingen innan ett nytt ingrepp 
utförs samt minimera risken att sjukdomen kommer tillbaka utan att bli upptäckt. 
Kvinnan hinner dessutom uppleva hur det är att leva med ett bröst och fundera på hur 
hon vill göra (Fentiman & Hamed, 2006; Regionala cancercentrum i samverkan., 
2018; Reavey & McCarthy, 2008).  

Författarna gör ingen skillnad på mastektomi eller partiell mastektomi i arbetet, ordet 
mastektomi kommer att användas. 

Förändrad kroppsbild 

En persons kroppsbild innefattar personlighet och erfarenheter samt sociala och 
kulturella värderingar i en människans liv (Collins, 2013). Individens fysiska utseende 
i relation till ideal påverkar också till stor del dess kroppsbild. Personens upplevelse 
kan skilja sig stort ifrån andras uppfattning av denne, men består av vad individen 
tänker och känner när den tittar på sig själv men även vad denne föreställer sig att 
andra tänker när de granskar personen. Alltså är kroppsbilden inte hur en person ser 
ut utan dennes känslor av att se ut som den gör. Den fysiska kroppen har betydelse för 
oss och påverkar om individen är bekväma i olika sammanhang, en god kroppsbild gör 
det lättare att förstå att utseendet inte påverkar vad omgivningen tycker om en, samt 
en dålig gör att det blir lättare att tro att som individ inte räcker till och blir lika 
uppskattad för den han eller hon är (Collins, 2013).  

Att operera bort delar av eller hela sina bröst medför en förändrad kropp och kan på 
sätt och vis påverka individens kroppsbild (Kwong & Chu, 2012). Att inte bara behöva 
genomgå en svår sjukdom utan även klara av förlust av kroppsdelar som haft betydelse 
i livet på olika sätt, samt har stor koppling till attraktivitet är svårt (Paterson et al., 
2016; Kwong & Chu, 2012). Yngre drabbade kvinnor har ofta en mer negativ kroppsbild 
än vad äldre cancerdrabbade kvinnor har strax efter behandling. Här finns risk för 
vilseledande fakta då yngre kvinnor oftare drabbats av en aggressivare cancerform och 
därmed behövt genomgå större kirurgiska ingrepp, samt att det är svårt att utforma 
bra mätinstrument. Men vad som påvisas här är att en försämrad kroppsbild är mycket 
vanlig, och att behov av psykisk efterbehandling ofta finns (Paterson et al., 2016; 
Kwong & Chu, 2012). Även fysisk efterbehandling bör bli aktuell då en förbättrad 
kroppsbild leder till förbättrad livskvalité (Paterson et al., 2016). 

Hälsa och livskvalitet  

Livskvalité definieras som måttet av en individs egen skattning av sitt psykiska, fysiska 
och sociala välbefinnande i kombination med en upplevelse av god eller mindre god 
subjektiv hälsa (Birkler, 2007). World Health Organisations (WHO, 1998) definition 
av begreppet livskvalité är då individen upplever socialt, psykologiskt och fysiskt 
välbefinnande. Livskvalité kan även tolkas som en persons relation till normer och 
rådande kultur och till sina egna värderingar, förväntningar och mål (Birkler, 2007). 
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Upplevelsen av god livskvalité är inte beständig utan ändras med tiden och med de 
förutsättningar som råder (Klang, 2014). Depression, smärta och ångest är vanligt 
förekommande hos patienter med cancerdiagnos vilka kan påverka individens tidigare 
goda livskvalitet. Detta bör finnas med i sjuksköterskans tanke vid omvårdnad av 
patientgruppen (Hutter et al., 2013). Den objektivt starka eller svaga hälsan påverkar 
livskvalitén men är bara en av många element (Klang, 2014). Familj, vänner, ekonomi, 
fritidsintressen, boende och utbildning är andra exempel på betydelsefulla delar i en 
människas liv, och som därmed påverkar individens upplevelse av livskvalité. Eftersom 
livskvalité är individens egen upplevelse och föränderligt så är detta svårt att mäta men 
är alltid betydelsefullt att beakta (Birkler, 2007).  

En människas självupplevda hälsa kan innefattas av de tre begreppen 
livstillfredställelse, välbefinnande samt livskvalité (Klang, 2014). För att uppnå en 
subjektiv god hälsa krävs några uppfyllda komponenter som består i att känna sig stabil 
fysiskt vilket omfattar en sund kost, sömn, kondition och vikt. Det är av betydelse om 
hanterandet av känslor och emotioner ges i uttryck eller inte. När individens 
grundbehov är uppfyllt uppkommer nya behov som går ut på att det är betydelsefullt 
att få vara en del av ett socialt sammanhang, att bry sig om andra och att ha folk i sin 
närhet som bryr sig om en. Till sist är det centralt att få ha något som gör livet 
meningsfullt, dit tilltro kan riktas och i gengäld få utbyte och eventuell framgång för 
att tillslut uppleva harmoni och tillfredställelse (Klang, 2014). Enligt Maslow (1943) 
har människan vissa grundbehov som måste tillgodoses för att inte skapa ohälsa. 
Maslow (1943) ordnar behoven i en trappa, där det första steget måste vara uppfyllt 
innan individen kan flytta uppåt. Det första steget är fysiologiskt behov, denna trygghet 
består av grundläggandebehov som mat, vatten och luft samt fysisk aktivitet, sömn och 
sex. När detta är uppfyllt uppkommer behov av trygghet, gemenskap, självkänsla och 
slutligen självförverkligande (Maslow, 1943).  

Sexualitet och sexuell hälsa 

Sexualiteten är unik för varje individ och är därför svår att definiera. Den har dessutom 
olika betydelse och är av olika vikt för varje människa (Southard & Keller, 2009). 
Begreppet rymmer könsidentitet, roller, känslor, föreställningar, njutning, intimitet 
och sexuella böjelser. Beroende på var i livet individen är och vilken ålder den har 
uttrycker den sin sexualitet på olika sätt (Chamberlain-Wilmoth, 2006).  

WHO:s definition av sexualitet:  

Sexuality is a central aspect of being human throughout life and 
encompasses sex, gender identities and roles, sexual orientation, eroticism, 
pleasure, intimacy and reproduction. Sexuality is experienced and 
expressed in thoughts, fantasies, desires, beliefs, attitudes, values, 
behaviors, practices, roles and relationships. While sexuality can include all 
those dimensions, not all of them are always experienced or expressed. 
Sexuality is influenced by the interaction of biological, psychological, social, 
economic, political, cultural, ethical, legal, historical, religious and spiritual 
factors  

(WHO, 2006, s. 5).  

Enligt WHOs definition så är sexualitet ett komplext begrepp som innefattar både 
biologiska, sociala och psykologiska aspekter som handlar om så mycket mer än bara 
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sex och samliv utan ger även uttryck för innersta tankar, fantasier, värderingar och 
längtan. 

När kvinnor beskriver sin sexualitet uttrycks ord som passion, känna sig önskvärd, sex, 
intimitet, kärlek. Kroppsbilden är central, lika så att känna sig kvinnlig (Southard & 
Keller, 2009). Brösten tillhör de erogena zonerna på kroppen, vilket betyder att 
brösten tillhör de områden på kroppen som ofta skapar njutning i sexuella 
sammanhang (Nummenmaa, Suvilehto, Glerean, Santtila & Hietanen, 2016) och för 
många kvinnor kan stimulering av brösten leda till sexuell tillfredställelse och orgasm 
(Dixson, Duncan & Dixson, 2015).  

WHO:s definition av sexuell hälsa är:  

Sexual health is 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, 2006, s. 5). 

Den nivå av sexuell tillfredställelse individen upplever påverkar i hög grad hur väl 
personen skattar sin livssituation och hälsostatus. Betydelsen av sexuell hälsa varierar 
beroende på ålder, kön, status för sexuell aktivitet och allmän självhävd hälsa. Objektiv 
hälsa utmätt med hjälp av instrument visar på tydliga samband mellan god objektiv 
hälsa och god subjektiv sexuell hälsa (Flynn et al., 2016). Kvinnans sexualitet är av 
betydelse för god hälsa samt god sexuell hälsa och aspekten av den bör därför tas i 
beaktning och värnas om vid omvårdnaden (Chang, Chang & Chiu, 2018). Individer 
som skattar sin sexuella hälsa som god lider i lägre grad av hälsohinder som förhöjt 
blodtryck i jämförelse med de individer som skattar sin sexuella hälsa som mindre god. 
Paralleller har även kunnat dras i mellan psykisk ohälsa och försämrad sexuell hälsa. 
Sexuell hälsa och tillfredsställelse inom sexlivet är en betydelsefull aspekt av 
livskvaliteten, och bör därför reflekteras över vid arbete inom hälsopromotion (Flynn 
et al., 2016). 

Teoretisk utgångspunkt-Transition  

Transition har valts som teoretisk utgångspunkt då kvinnor antas drabbas av 
förändringar i samband med bröstcancerdiagnos och behandling. Övergång ifrån ett 
stadium till ett annat är svenska akademins definition på transition (Transition, 2007). 
Transitons teori enligt Meleis (2010) används inom omvårdnad och förklaras som en 
förändring, ett sammanhang och en utveckling. Teorin bygger på mottagandet av 
omställningar i människans liv, den leder till individens definition av sig själv 
förändras. En komplex utvecklingsprocess sker ifrån att vara en individ att identifiera 
sig med till att vara någon annan som personen själv måste lära sig att acceptera för att 
sedan på nytt känna igen sig i. Bildandet av ny självidentitet består av en process som 
kräver tydlighet, planering, tid, interaktioner och stöd från andra betydande (Meleis, 
2016).  

Att brösten drabbas av cancer lämnar oftast både fysiska och psykiska ärr som i sin tur 
påverkar identiteten (Kwong & Chu, 2012). När en transition startar växer en ny 
identitet fram (Meleis, 2010). Schumacher och Meleis (1994) menar att en djup inre 
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process påverkar människan till att omvärdera primära delar av livet. Beskrivning av 
transitionen som ett avslut och en början på det liv som nu måste anpassas efter nya 
förutsättningar. De erfarenheter som förloppet tar med sig baseras på individens 
erfarenheter. Sjukdomen behöver hanteras samt nya förutsättningar accepteras. 
Omvärderingar av livet görs för möjligheten till god hälsa ska uppstå. Mottagandet av 
förändringen kan vara olika svårt och ta olika lång tid och således kan transitionen ses 
kortsiktigt samt långsiktigt (Meleis, 2010).  

Syfte 

Syftet var att beskriva bröstcancerdrabbade kvinnors sexuella hälsa efter utförd 
mastektomi. 

Material och metod 

Design 

En litteraturöversikt har genomförts vilken ska ge en sammanfattning av den 
vetenskap som finns kring det valda fenomenet (Friberg, 2012b). Sättet att gå tillväga 
på vid en litteraturöversikt är att metodiskt söka, noggrant granska, överskåda, samt 
tolka de material som finns inom ett avgränsat område för att sedan skapa en översikt 
och dra slutsatser (Friberg, 2012a; Friberg, 2012b; Forsberg & Wengström, 2016). 
Litteraturöversikten har ett induktivt förhållningssätt. Med det menas att utgången 
inte kommer i från någon teori utan att fenomenet studeras förutsättningslöst (Pribe 
& Landström, 2017). De resultatartiklar som använts var av kvalitativ ansats vilken har 
använts eftersom en djupare beskrivning av fenomenet eftersökts. I en kvalitativ studie 
finns för avsikt att studera personers egna erfarenheter av fenomenet och deras 
berättelser blir den data som analyseras, utan egna värderingar (Henricson & Billhult, 
2017).   

Urval och datainsamling 

En litteratursökning påbörjades då individuella erfarenheter skulle utforskas varför 
endast artiklar av kvalitativ metod ansågs relevanta (Friberg, 2012a). Kvinnornas 
beskrivningar utgjorde grunden vilka även var utgångpunkten i syftet. Sökningen 
gjordes i databaserna CINAHL och MEDLINE eftersom det är databaser där 
omvårdnadsforskning finns (Forsberg & Wengström, 2016). I databasen CINAHL 
finns tidskrifter, avhandlingar och böcker som rör omvårdnad, biomedicin, 
hälsovetenskap och alternativ medicin. MEDLINE är en databas som samlat tidskrifter 
inom områdena medicin, omvårdnad, tandvård, veterinärmedicin och preklinisk 
vetenskap.  

Ursprungligen fanns en ide om att inte använda sig av artiklar äldre än tio år, detta 
blev i slutändan inte möjligt då urvalet blev för litet.  De avgränsningar som användes 
för sökningen var endast originalartiklar skrivna på engelska och som varit 
publicerade i vetenskaplig tidskrift mellan åren 1999–2018, dessa skulle vara i full 
text och vara “Peer Reviewed”. Review artiklar exkluderas eftersom de är en 
sammanställning av flera artiklar och kan liknas vid en litteraturöversikt. I en 
litteraturöversikt sammanställs endast originalartiklar (Friberg, 2012a; Friberg, 
2012b; Forsberg & Wengström, 2016). 
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En boolesk sökteknik med en kombination av sökord användes (Östlund, 2012) och 
utformades enligt följande: (MH "Breast Neoplasms") AND mastectomy AND (sexual 
health or sexuality or sexual wellbeing) AND experience. Utformningens var för att 
optimera sökningen och få träffar som svarade mot syftet.  

Först genomfördes en sökning i varje databas utan sökord men med avgränsningarna 
för att se hur många artiklar som fanns i de olika databaserna, inom de angivna 
ramarna. Efter detta så byggdes sökningen på med ett sökord i taget tills en 
kombination av sökord gjorde att databasen presenterade väsentliga artiklar som 
innefattade svar på syftet. Artikelsökningen redovisa i Bilaga 1.  

När konstellationen av sökord som satts ihop i kombination med sökningens 
avgränsningar gjort att träffmängden blivit hanterbar och innehållet kändes relevant, 
lästes alla rubrikerna på dessa artiklar (Karlsson, 2017; Östlund, 2012). De artiklar vars 
titlar inte var relevanta för syftet föll bort. Kvarvarande artiklars abstrakt lästes för att 
se om de var väsentliga för syftet, ytterligare några föll bort. Resterande artiklar 
kvalitetsgranskades enligt granskningsprotokoll, se Bilaga 2. De artiklar som blev kvar 
efter kvalitetsgranskningen användes till resultatet, dessa redovisas i en artikelmatris, 
se Bilaga 3.  

Sökningen i CINAHL utfördes med söksträngen: (MH "Breast Neoplasms") AND 
mastectomy AND (sexual health or sexuality or sexual wellbeing) AND experience och 
gav 17 artiklar. Efter lästa titlar var 10 stycken aktuella för vidare granskning där 7 föll 
bort på grund av att de inte svarade på vårt syfte. Ur abstracten till dessa 10 titlar var 
det 4 som svarade på vårt syfte. Dessa 4 artiklar kvalitetsgranskades. Efter 
kvalitetsgranskning blev 2 kvar. De har använts i resultatet. 

Sökningen I MEDLINE utfördes med söksträngen: (MH "Breast Neoplasms") AND 
mastectomy AND (sexual health or sexuality or sexual wellbeing) AND experience och 
gav 42 artiklar. Efter lästa titlar var 15 stycken aktuella för vidare granskning där 9 föll 
bort på grund av dubbletter och 18 stycken föll bort på grund av att de inte svarade på 
vårt syfte. Ur abstracten till dessa 15 titlar var det 5 som svarade på vårt syfte. Dessa 5 
artiklar kvalitets granskades. Efter kvalitetsgranskning blev 3 kvar. De har sedan 
används i resultatet. Genom fritextsökning hittades 3 artiklar. Dessa genom gick 
kvalitetsgranskning, för att efter godkännande ingå i vårt resultat.  

Kvalitetsgranskning av artiklarna sker för att se att artiklarna är av god kvalitet (Rosén, 
2017). Vid kvalitetsgranskningen skrevs alla artiklar och granskningsprotokoll (bilaga 
2) ut i pappersformat för att hanterandet skulle bli enkelt. Granskningsprotokollet är 
framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping. Protokollet 
består av två delar. Den första delen består av fyra frågor där alla samtliga frågor 
behöver besvaras med ja, för att gå vidare till del två, i annat fall exkluderas artikeln. I 
del två finns åtta frågor som också bör besvaras med ja. Totalt kan en artikel få 12/12 i 
granskningen. Artiklar med 10/12 eller mer har inkluderats. Granskningen av 
artiklarna skede på vart håll oberoende av varandra, för att sedan gemensamt jämföras, 
diskuteras och komma fram till en ömsesidig bedömning. Eftersom samsyn uppnåddes 
kring artiklarnas vetenskapliga kvalitet, ger det trovärdighet åt granskningen 
(Henricson, 2017). Totalt granskades 12 artiklar och 4 exkluderades på grund av att de 
inte klarade kvalitetsgranskningen. De 8 kvarvarande artiklarna användes i resultatet, 
se bilaga 3. 
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Dataanalys 

Resultatartiklarna analyserades enligt Fribergs (2012b) trestegsmodell för att ställa 
samman översikten.  

I det första steget läste författarna var för sig igenom artiklarna flera gånger för att 
förstå dess innehåll och sammanhang. Fokus hamnade till största del på artiklarnas 
resultat. En artikelmatris med en sammanställning utformades, se bilaga 3.  

I andra steget skrevs resultatet som svarade på syftet ner ifrån varje artikel. Därefter 
sökte författarna efter likheter och skillnader i artiklarna. De läste artiklarna i olika 
ordning för att inte ordningen skulle påverka resultatet. Författarna skrev var och en 
ner de huvudfynd de hittat på varje artikel. All bearbetning av artiklarna från det skede 
de valts ut tills att resultaten lyfts och skrivits ner skedde enskilt på vart håll för att 
författarna inte skulle påverka varandras uppfattning. Därefter möttes de för att 
diskutera tillsammans över vad de kommit fram till, några oklarheter diskuterades och 
kontrollerades för att minimera att risken att förvrängd tolkning skulle släppas 
igenom.  

I sista steget sammanställdes fynden. Resultatet blev tydligare. Skillnader och likheter 
ur artiklarna kunde ses. Ett huvudtema respektive tre subteman utformades baserade 
på resultaten som framkommit.   

Etiska överväganden 

De artiklar som använts till resultatet har etiskt tillstånd. Detta har getts av en etisk 
prövningsnämnd i det område forskningen planerades att utföras och i det område där 
planerade deltagarna fanns. Nämnden tog ställning till om etiska överväganden var 
gjorda samt såg om studien följde människovärdesprincipen samt riktlinjer, 
konventioner och etiska lagar som berör hälso- och sjukvården (Kjellström, 2017; 
Sandman & Kjellström, 2013). 

Etiken är en central del i forskningen och finns till för att skydda deltagarnas integritet 
och rättigheter (Sandman & Kjellström, 2013). All forskning som bedrivs ska ha ett 
etiskt förhållningssätt och förutsätter reflektion över hur författarnas värden och 
värderingar påverkar deras ord, handlingar och tolkningar (Kjellström, 2017). 
Begränsade kunskap inom metod och språkbegränsningar kan medföra feltolkade och 
missvisande resultat (Sandman & Kjellström, 2013). Reflektion kring detta skedde 
genom hela forskningsprocessen. Förförståelse fanns i mycket begränsad omfattning 
hos författarna via akademisk utbildning via lästa kurser på Hälsohögskolan i 
Jönköping samt inom tidigare yrkesroller som undersköterska. Under arbetets gång 
tas reflektioner rörande förförståelse upp för att minimera möjlig påverkan på 
resultatet (Henricsson, 2012). Fördomar som författarna har kan komma att påverka 
resultatet genom att detta omedvetet lyfts fram ur artiklarna. Författarna har inte 
personligt varit drabbade av bröstcancer och dess sviter vare sig själva eller bland nära 
och kära personer.  

Resultat 

Resultatet i denna litteraturöverskrift sammanfattar åtta vetenskapliga artiklar med 
kvalitativ metod genom sammanställning. Artiklarna tar alla upp 
mastektomiopererade kvinnors sexuella hälsa. Ett huvudtema var utmärkande då 
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skillnader fanns i de fynd som hittats efter utförd analys. Huvudtema och subteman 
kan ses i figur 1. Fynden som framkom presenterades under respektive rubrik i löpande 
text.  

 
 
 

Förädringar i sexuell hälsa 

Variationen i upplevd sexuell hälsa är stor, dessa kunde sammanställas ur artiklarna 
som lyfter anledningar till varför god respektive försämrad sexuell hälsa uppkom. De 
olika beskrivningarna kretsar kring områdena bröstens förändrade sexuella betydelse, 
förändrat sexuellt självförtroende och att hitta en ny sexuell identitet efter 
mastektomin.  

Bröstens förändrade sexuella betydelse 

Kvinnor uttryckte att brösten stod som symboler och var ett emblem för att hon är en 
kvinna. De hade olika betydelse för varje individ och beskrevs stå för kvinnlighet, 
moderlighet, femininet, sexualitet, attraktivitet och erotik. Brösten kopplas ihop med 
känslomässiga investeringar och uttrycks vara en symbol för sexuell njutning (Durães 
Rocha, Rodrigues Cruz, Aparecida Vieira, Marques da Costa & de Almeida Lima, 2016; 
Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 2012; Fasse et al., 2017; Klaeson & Berter, 2008; 
Wilmoth, 2001). Att förlora en kroppsdel som starkt förknippas med kvinnlighet och 
erotik kräver extra styrka i att våga uttrycka sina önskningar, och viljan i att 
tillfredsställa sina behov (Durães Rocha et al., 2016; Fallbjörk et al., 2012). Den nu 
tomma plats på bröstkorgen där bröstet tidigare suttit blir en ständig påminnelse om 
sjukdomen och att inte längre vara hel (Fallbjörk et al., 2012). Ärr efter sjukdomen och 
dess följder finns både utanpå och inuti kroppen. Håret och huden är förändrad. 
Känseln i brösten är borta. Slemhinnor på erogena zoner upplevs torrare. Attraktionen 
är svårare att hitta och den sexuella funktionen förändrad genom det som tidigare 
fungerat som individuella ”triggers” inte längre ger samma upplevelse. Det leder till 
minskad njutning, och kräver större engagemang för att bara delvis ge samma njutning 
(Barthakur, Sharma, Chaturvedi & Manjunath, 2017; Durães Rocha et al., 2016; 
Fallbjörk et al., 2012; Fasse et al., 2017; Klaeson & Berter, 2008; Klaeson, Sandell & 
Berterö, 2011; Loaring, Larkin, Shaw & Flowers, 2015; Wilmoth, 2001). Kroppen är 
inte längre vad den var, och fungerar inte som den tidigare gjort. Efter mastektomin 
och påföljande behandling upplevs den ha blivit äldre än vad den egentligen är och alla 
funktioner finns inte längre där (Klaeson et al., 2011). Kvinnor med erfarenhet 

 

 

 

Figur 1, Visar huvudtema och subtema som framkommit i resultatet.  

.  
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relaterad till mastektomi delger att den lett till nedsatt psykisk hälsa, de gavs i uttryck 
som ångest och rädsla för att dö (Durães Rocha et al., 2016; Klaeson & Berter, 2008). 

Men alla kvinnors kroppar har inte förändrats lika drastiskt efter mastektomin, 
upplevelsen är subjektiv. De som betraktade bröstet som en sjuk del av kroppen som 
inte längre fyllde någon funktion upplevde snarare en känsla av att vilja bli av med sin 
sjuka extremitet, och på så sätt hade lättare att acceptera förlusten. Ärren och den nu 
tomma plats där bröstet suttit visade vad de gått igenom och gjorde dem stolta över 
hur starka de är. Utryck som; en krigare som vunnit sitt slag kom fram (Durães Rocha 
et al., 2016; Fallbjörk et al., 2012). Vissa kopplade inte bröstet till sexualitet eller 
femininet utan ansåg att dom delarna kom inifrån (Fallbjörk et al., 2012; Klaeson & 
Berter., 2008).  

Avsaknaden av god och väl utförlig information rörande kroppsliga förändringar eller 
eventuellt avsaknaden av möjligheten att ta emot informationen hade negativ effekt på 
rehabiliteringen. De som själva sökt fram mer information och ställde frågor till 
vårdpersonal klarade av förändringarna på ett bättre sätt och hade bättre beredskap 
för de problem som kunde uppkomma i den intima stunden (Wilmoth, 2001). 

Förändrat sexuellt självförtroende  

Kvinnorna upplevde rädsla eller blygsamhet för att visa upp sin kropp för partnern 
(Barthakur et al., 2017; Durães Rocha et al., 2016; Fallbjörk et al., 2012; Fasse et al., 
2017; Klaeson & Berter, 2008; Loaring et al., 2015). De hade numer alltid släckt lampa 
under intima stunder eller ville på annat sätt skyla sin kropp under lakan eller vara i 
mindre avslöjande samlagsställningar för att minimera fokus på brösten (Wilmoth, 
2001). Även rädsla för att bli avvisad i sexuella kontakter framkom (Fallbjörk et al., 
2012; Klaeson et al., 2011). Det försämrade självförtroendet självmedicinerades i vissa 
fall med hjälp av droger som alkohol för att våga vara intim och för att framhäva lust 
(Klaeson & Berter, 2008). Det var vanligare att kvinnorna intog en passivare roll under 
sexakten än vad de före mastektomin brukade göra. Att våga vara intim och att uppleva 
lust hängde samman. Vid försök till intim närhet kunde lusten framkallas och då också 
rädslan stegvis suddas ut (Klaeson & Berter, 2008; Klaeson et al., 2011). Det 
försämrade självförtroendet som utrycktes försvårade för individen att bryta en 
destruktiv eller på annat sätt dålig relation efter mastektomin då förlitan om att någon 
annan skulle finna dem attraktiva var svårt att tro på (Klaeson et al., 2011; Wilmoth, 
2001).  

Behovet av att regelbundet ha samlag tillsammans med sin partner eller med en 
främling var efter mastektomin inte längre lika stort. Istället fanns behov om ökad 
närhet. Här togs ofta initiativ av de som levde med en partner och behovet blev 
tillfredsställt genom att ligga nära, hålla om varandra, hålla handen samt krama och 
kyssa sin partner. Detta lede till en förbättrad sexuell intimitet och till en närmare 
kontakt med större trygghet (Barthakur et al., 2017; Klaeson & Berter, 2008). Vissa 
kvinnor menade att sexakten endast är till för reproduktion. Därmed är det ur en 
sexuell aspekt inget problem i att bli av med brösten, då det inte påverkar möjligheten 
att bli gravid (Barthakur et al., 2017).  

Att hitta en ny sexuell identitet  

Upplevelser om att identiteten går förlorad i och med att brösten försvinner lyfts 
genom olika uttryck, som att känslan av femininet försvinner i samband med att 
bröstet tas bort (Barthakur et al., 2017; Durães Rocha et al., 2016; Fallbjörk et al., 2012; 
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Klaeson & Berter, 2008; Klaeson et al., 2011; Wilmoth, 2001). Uppfattningen av att 
inte riktigt längre kunna identifiera sig som kvinna om hon inte har bröst fanns. Hos 
individen själv finns en osäkerhet ikring vem hon är som kvinna och vilken hennes 
sexualitet är (Barthakur et al., 2017; Fallbjörk et al., 2012; Klaeson & Berter, 2008). 
Maktlöshet över att inte kunna välja att genomgå mastektomi eller ej blir som ett 
övergrepp och försvårar hanteringen av förlusten av bröstet/ brösten (Wilmoth, 2001). 
Att tappa bort sin identitet har negativ effekt på den sexuella hälsan, men möjliggör 
om modet finns att bygga upp en ny sexuell identitet som kan tillfredsställas 
(Barthakur et al., 2017; Klaeson & Berter, 2008). En stor utmaning för kvinnorna 
visade sig vara att kunna identifiera sig med kvinnan och kroppen hon lever i efter 
operation. Beskrivningar av att bryta ihop för att sedan komma upp över ytan som en 
ny men starkare individ finns. Efter att ha likställt sig med den nya kvinnan, nu kunna 
känna sig tillfreds och vara nöjd över vad hon själv klarat av. Således visade sig 
erfarenheten slutligen vara till viss del positiv och erfarenheten upplevdes skapa styrka 
hos individen (Durães Rocha et al., 2016).  

En närvarande partner genom processen var av betydelse för identiteten. Partnern 
kunde vara ett emotionellt stöd som gav trygghet i femininiteten och bidrog till att 
kvinnorna kände sig älskade. Denne var också ett praktiskt stöd genom att ta mer 
ansvar för saker som skedde utanför sjukdomen. Ett harmoniskt förhållande hos paret 
gav en ökad närhet och stärkta band genom behandlingen, den mastektomiopererade 
kvinnan i dessa par skattade sin sexuella hälsa högre i större utsträckning än de 
kvinnor som gick igenom behandlingen på egen hand. Stödet från partnern gjorde det 
lättare att acceptera de förändringar som mastektomin inburit och förlusten blev 
lättare att godta samt innebar större chans till bibehållen god sexuell hälsa (Durães 
Rocha et al., 2016; Fallbjörk et al., 2012; Fasse et al., 2017; Klaeson & Berter, 2008; 
Klaeson et al., 2011; Wilmoth, 2001). Kommunikationen inom paret var betydelsefull 
för att bygga vidare på relationen och deras sexuella förhållande (Loaring et al., 2015). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva bröstcancerdrabbade kvinnors sexuella 
hälsa efter utförd mastektomi. För att svara på syftet valdes granskning av resultatet i 
kvalitativa artiklar för att på detta sätt få en djupare förståelse och inblick av de berörda 
kvinnorna (Friberg, 2012c). Åtta artiklar som svarade på vårt syfte samt klarade av 
kriterierna som Hälsohögskolans gransknings protokoll (Bilaga 2) har använts till 
litteraturöversiktens resultat. Att välja litteraturöversikt av kvalitativa artiklar som 
design för detta syfte var ett lämpligt val då upplevelser skulle studeras. En upplevelse 
som uttalats kan inte vara rätt eller fel utan tolkas för en utformad förståelse 
(Henricson & Billhult, 2017). En litteraturöversikt ger möjlighet att belysa ett fenomen 
utifrån vetenskaplig litteratur (Friberg, 2012b). Hade artiklar med kvantitativ ansats 
valts hade resultatet inte speglat kvinnors upplevelser av sin sexuella hälsa. Vid 
kvantitativ metod används strukturerade mättningar eller observationer för att svara 
på studiens syfte. Ofta är studiens ändamål att jämföra variabler, se om det finns 
samband mellan variabler eller beskriva/kartlägga ett fenomen på ytan. Insamlade 
data redovisas i siffror i olika form (Billhult, 2017). Därmed var kvantitativ metod inte 
lämplig för vårt syfte.  
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Litteratursökningen gjordes i databaserna CINAHL och MEDLINE. Dessa anses 
relevanta inom ämnet omvårdnad, och fler än en databas stärker reliabiliteten 
(Henricson, 2017). Fler databaser med fler möjliga relevanta artiklar hade dock stärkt 
tillförlitligheten ytterligare. Arbetet skrivs under en bestämd tidsram på 20 veckor som 
inte möjliggjorde sökning i fler databaser än de två valda, då sökningsprocessen var 
tidskrävande. Risk finns att resultatet bygger på inaktuella fakta då några av artiklarna 
var äldre än 10 år vilket var inklusionskriteriet från början. Dock skiljer sig resultatet i 
de yngre artiklarna inte mycket ifrån de äldre därmed har vi valt att tro att resultatet 
är aktuellt och tillförlitligt. 

Positivt med söksträngen av ämnesord utformad enligt tidigare förklarad konstellation 
var att relevansen på artiklarna som framkom vad god. Många artiklar var dock med 
kvantitativ design därmed blev antalet relevanta artiklar relativt litet. Antalet träffar 
som framkom i sökningen kan tyda på att forskningsområdet för denna typ av 
litteraturöversikt till viss del är bristfälligt utforskat eller att vår sökning hade brister. 
Författarnas modersmål är svenska och de har läst engelska som andraspråk därför 
gjordes en avgränsning där endast artiklar som var skrivna på engelska inkluderades i 
sökningen. Det innebär att relevanta artiklar på andra språk kan ha exkluderats. 
Artiklar skrivna på andra språk hade dock varit svåra att förstå och värdera. Kunskap 
i det engelska språket är begränsad varför det finns en risk för att feltolkningar gjorts. 
Medvetenhet kring detta har funnits med genom analysarbetet av artiklarna och är en 
av orsakerna till att de 2 första stegen i analysarbetet skett enskilt. Att 
litteraturöversikten har två författare som var och en har läst och analyserat artiklarna 
för att sedan ha analyserat den tillsammans ökar reliabiliteten då olika individer kan 
tolka en text på olika sätt (Henricson, 2017). 

Det finns en risk för att den begränsade mängd forskning som ligger till grund för 
framställningen inte representerar alla kvinnor och därmed inte gör 
litteraturöversikten generaliserbar. Artiklarna är utförda med kvinnor av olika 
härkomst. Det bidrar troligen till resultatets breda nyanser, och ökar tillförlitligheten 
globalt sett men inte säkert speglar kvinnors upplevelser ur en liten grupp med 
individer med liknande bakgrund. Synen på sexualitet och kvinnans sexuella hälsa kan 
variera beroende på vilket land studien är utförd i och kan komma att påverka 
individens svar och studiens validitet. Resultatartiklarnas studier är genomförda i 
följande länder Brasilien, Frankrike, Indien, Sverige, Storbritannien och USA. Därmed 
representeras olika kulturer och nationaliteter och höjer överförbarheten för att 
resultatet ifrån litteraturöversikten kan överföras till större populationer.  

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att det finns förändringar i sexuell hälsa hos kvinnor efter utförd 
mastektomi. Det blir tydligt att det både finns de som har en bibehållen sexuell hälsa 
och de som har en försämrad sexuell hälsa efter operationen. Detta stöds av Huber, 
Ramnarace, & Mccaffrey (2006). Schover (1991) har kommit fram till att de flesta 
kvinnor behärskar och genomgår bröstcancer utan att skapa någon uttalad sexuell 
dysfunktion men att det finns de som får besvär. Jämförs friska kvinnor och kvinnor 
med bröstcancer upplever kvinnor med bröstcancer oftare sexuell dysfunktion och 
dålig kroppsbild (Male, Fergus & Cullen, 2016). 

Resultatet visar att sättet kvinnan hanterat bröstens förändrade sexuella betydelse, det 
förändrade sexuella självförtroendet och acceptansen av sin nya sexuella identitet  efter 
mastektomin var avgörande för deras sexuella hälsa. Fynden belyser att de kvinnor 
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som hade svårt att accepterar den kroppsförändring som mastektomi innebar hade 
svårt i den intima kontakten dels på grund av känslan av okvinnlighet och blygsel samt 
att visa den nya kroppen. Mastektomi har benägenhet för att påverka kvinnors 
kroppsbild och sexualitet negativt, vilket leder till minskad njutning och minskad 
samlagsfrekvens hos patienten (Chang et al., 2018). Framförallt har de individer som i 
hög grad satte värde på sina bröst en mer negativ upplevelse av operationen än vad de 
kvinnor som inte värderade sina bröst lika högt hade (Schmidt et al., 2017). Resultatet 
visar att förändringarna efter mastektomi kan leda till bibehållen god sexuell hälsa. 
Dessa kvinnor blev tillfredsställda genom ökad närhet, kyssar och kramar. Medans 
andra har svårt att hitta tillbaka till ett tillfredställande sexliv. En studie har visat att 
en del kvinnor har samlag med sin partner endast för att behaga denne, andra väljer 
att ha en intim och nära relation som inte involverar sex utan finner njutning i att hålla 
händer, kramar och kyssar (Cheng et al., 2018).  

Resultatet belyser att bröstcancerdrabbade kvinnor som genomgått mastektomi 
känner att en förändring i livet skett, de upplever att en god hälsa medräknat en god 
sexuell hälsa byts ut mot sjukdom och därtill en försämrad sexuell hälsa. Detta 
bekräftas av Safarinejad, Shafiei, & Safarinejad (2013). Denna förändring kan liknas 
vid en transition (Meleis, 2010). Utöver de fysiska symptom som sjukdomen medför 
upplevs ofta en komplex djup känslomässig omvandling. Sammanfattningsvis ses att 
dessa kvinnor genomgår en transition i fyra steg där till en början god upplevd hälsa 
byts ut mot en försämrad subjektiv hälsa. Individen utplånar sitt tidigare jag för att 
därefter utvärdera sjukdomen. Framtiden kommer småningom att öppna sig och ett 
nytt jag växer fram. (Boehmke, & Dickerson, 2006). Den komplexa transitionen mellan 
hälsa, sjukdom och leva med bröstcancer kan underlättas med preoperativ information 
för den drabbade och bör innehålla psykologiska effekter av diagnosen, kirurgi och 
effekt av annan behandling (Rahman, Hossain, Ahsan, Monalisa, Rahman & Azad, 
2015).  

Ambivalenta känslor är vanligt förekommande hos nydiagnostiserade patienter och är 
en del av individens anpassning (Azevedo Batista, Conceição das Merces, Costa 
Santana, Pinheiro, Lua & Sousa Oliveira, 2017; Schumacher och Meleis 1994). Många 
kvinnor känner sig missnöjda med vårdens kvalitet kring sexualitet och sexuell hälsa 
(Male et al., 2016). Därför har det betydelse att frågan rörande sexualitet lyfts. 
Omvårdanden ska vara riktad mot patientens grundläggande behov i vardagen, dessa 
kan vara både fysiska, psykiska och sociala behov. Sjuksköterskan ska utifrån 
patientens livsberättelse förstå och samtala om vad sexuell hälsa betyder för patienten, 
samt att ha som mål att bevara och främja hälsa trots sjukdom (Svensk 
sjuksköterskeförening [SSF], 2017). Mer information om vilka förväntningar en 
patient kan ha av mastektomin kommer leda till att kvinnan har verktyg till att hantera 
motgångar och inte behöver uppleva lidande (Huber, Ramnarace & Mccaffrey, 2006). 
Sjuksköterskan har ett ansvar för att patienten får tillräcklig med information och att 
den levereras på ett begripligt sätt för patienten. Detta för att patienten ska kunna vara 
delaktig i vården och ge sitt samtycke till vård och behandling (Cronenwett et al., 2007; 
SSF, 2014). Välinformerade individer klarar bättre av biverkningarna som 
behandlingen ger, sjuksköterskans stöd och främjande arbete i form av positiva 
upplevelser har god effekt på resultatet av behandlingen (Boehmke, & Dickerson, 
2006). Sjuksköterskan har som ansvar att uppdatera sig inom och att arbeta utefter 
evidens och beprövad erfarenhet vilket gör att utveckling aldrig stagnerar och bidrar 
till att denna patientgrupp i framtiden får större chans till bättre vård och slipper 
onödigt lidande samt större chans till en god sexuell hälsa (Rodziewicz, & Hipskind, 
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2018). Utvecklingen av en individ sker hela tiden men blir ofta mer märkbar då en kris 
upplevs och sedan ska bearbetas (Melies, 2010). Omvårdnadsarbetet ska ha 
utgångspunkt i patientens behov och utföras på ett sådant sätt att värdighet och 
integritet bevaras (Cronenwett et al., 2007; SSF, 2017). Det syns i resultatet att de 
kvinnor som accepterat och gått vidare efter  förändringarna som mastektomin 
inneburit har en godare sexuell hälsa än de kvinnor som har svårt att acceptera sin 
situation har. I den hälsofrämjande vården är det viktigt att benämna och positivt 
framhålla utveckling och hjälp till bearbetning som del i en progress. Det är en del i 
transitionens steg och blir sjuksköterskans uppgift att introducera (Azevedo Batista et 
al., 2017). I resultatet ser vi att en närvarande partner är av betydelse. Denne skapar 
trygghet och stärker identiteten hos berörda kvinnor och har god effekt för en positiv 
upplevd sexuell hälsa. Det finns studier som visar på att ett starkt stöd ifrån en partner 
ökar chanserna för en fortsatt god sexuell funktion och med det en bibehållen god hälsa 
(do Prado, Rosenilda Costa, Raone, Barbosa, Aparecida Sales & Silva Marcon, 2016; 
Huber et al., 2006). Därmed är det av vikt att omvårdnaden vi ger är formaterad på ett 
sätt som möjliggör för partners att blir involverade i vården och på detta sätt bidrar till 
en potentiellt högre chans för god sexuell hälsa (Huber et al., 2006). Omvårdnaden 
som utförs ska ske i partnerskap med patienten, där vårdmötet är öppet och både 
professionens och patientens kunskap används (Cronenwett et al., 2007; SSF, 2017). 
Det har visat sig att en välutbildad samt kunnig sjuksköterska med stor erfarenhet 
förbättrar patienternas upplevelse av vården kopplad till cancerdiagnoser. Som 
drabbad vill patienten ha god kontakt med tillgänglig sjuksköterska (Harriet & Leary, 
2010).  

Slutsats 

Kvinnors sexuell hälsa efter mastektomi varierar stort, allt ifrån att inte uppge några 
bekymmer till att lida av försämrad sexuell hälsa efter mastektomi. Upplevelserna är 
dock individuella och därmed även behövda insatser. De individer som varit väl 
informerade och haft rimliga förväntningar på operationen har mindre upplevda 
sexuella bekymmer efteråt än de kvinnor som haft höga förväntningar och som inte 
tillgodo tagit sig information eller fått bristande information. Att sjuksköterskan i 
samtal med patienten lyfter ämnet sexuell hälsa är betydelsefullt. 

De kvinnor som accepterade den förändrade kroppen uttryckte en god sexuell hälsa 
medans de kvinnor som hade svårt att acceptera kroppens förändring upplevde en 
sämre sexuell hälsa. Kvinnor som haft gott stöd av en partner skattade också sin 
sexuella hälsa bättre än de som inte haft närvarande stöd av partner. Sjukvården har 
en utmaning i att individanpassa vården för att varje kvinna ska må bra och uppleva 
en god sexuell hälsa efter mastektomi. 

Kliniska implikationer 

Resultatet ger en ökad förståelse för kvinnor som genomgått mastektomi och deras 
upplevelse av sin sexuella hälsa. Den förbättrade kunskap som författarna nu besitter 
ökar deras potential att som sjuksköterskor stötta kvinnor i denna situation. Mer 
kunskap bidrar till bemästring av större utmaningar och till att stå bättre rustad för 
sjuksköterskeprofessionen och omvårdnadsarbetet preoperativt kring 
bröstcancerdrabbade kvinnor samt kvinnor som genomgått mastektomi. Framförallt 
är det en tillgång vid samtal och stöd i mötet med dessa individer och deras partners 
både privat och professionellt. Förståelse kommer finnas kring patienters behov av att 
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genomgå transition, därmed kommer uppmuntran och tid till individuell utveckling 
värderas. 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 

Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ 
metod 
 
 
Titel:  
Författare:  
Årtal:  
Tidskrift:  

 
Del I.  
Beskrivning av studien 
 
Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja   Nej 
 
Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja   Nej 
beskrivet? 
 
Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja  Nej  
 
Är urvalet beskrivet?   Ja   Nej  
 
 
Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del 
II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

 
 
Del II 
Kvalitetsfrågor 
 
Beskrivs vald kvalitativ metod?  Ja  Nej  
 
Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  
(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 
 
Beskrivs datainsamlingen?   Ja   Nej 
 
Beskrivs dataanalysen?   Ja   Nej  
 
Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja   Nej 
ställningstagande?      
 
Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i 
diskussionen?   Ja   Nej  
 
Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?    
    Ja   Nej  
 
Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i 
diskussionen?   Ja   Nej 
 



 

 

 

 
Är resultatet relevant för ert syfte? 
Om ja, beskriv: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 
 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
 
Deltagarkarakteristiska  
Antal……………………     
Ålder…………………....     
Man/Kvinna…………….     
 
 
Granskare sign: ………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping/henr 

 



 

 

 

Bilaga 3 - Artikelmatris av resultatartiklar  

Författare, 
år & land 

Syfte Design, Metod 
och Deltagare 

Resultat Kvalitet & 
kommentarer 

Barthakur et al.  

2017  

Indien 

Att studera kroppsuppfattning 
och sexuellt relaterade problem 
efter bröstcancerdiagnos och 
mastektomi. 

Mixad metod 

Djupintervjuer 

15 kvinnor 

 

Kvinnorna hade svårt att prata 
om sexuell intimitet. I vissa fall 
hade kvinnorna inte längre 
någon sexuell intimitet kvar i 
andra fall sexuella bekymmer 
strax efter behandling som 
efter en tid förbättrats.  

De uttryckte känslan av hotad 
identitet (kvinnlighet, uteblivet 
moderskap och attraktivitet). 
 

12/12 

Mixad metod, 
endast kvalitativt 
resultat 
analyseras. 

 

Durães Rocha et 
al.  

2016  

Brasilien 

Att beskriva mastektomins 
påverkan på kvinnans sexualitet 

Kvalitativ studie  

Semistrukturerade 
individuella 
interjuver 

14 kvinnor  

Rekonstruktionen av den 
kvinnliga identiteten. 
Mastektomi förändrar kroppen 
och skapar ärr i sexualiteten. 

Mastektomi och sexualitet i 
dagens samhälle, där vikten av 
kroppen har betydelse. 
 

10/12 

Diskussion har 
ingen egen rubrik 
utan allt 
diskuteras under 
resultat. 



 

 

 

Fallbjörk et al.  

2012  

Sverige 

Att beskriva hur kvinnors liv 
påverkats av mastektomi och 
deras reflektion kring 
rekonstruktion. 

 

Kvalitativ studie 

Individuella 
interjuver 

15 kvinnor 

Mastektomi påverkade inte 
kvinnornas sexualitet och deras 
hälsa var större vikt än deras 
femininitet. 

Mastektomi innebar både 
förlust av bröst och identitet. 
Kvinnorna kände sig kroppsligt 
förstörda, icke feminina och 
asexuella. Rekonstruktion 
ansågs som nödvändigt för att 
kunna återfå sig själv. 

Mastektomi innebar en sårad 
kvinnlighet. Kvinnorna kände 
sig inte hela som kvinnor. 
Rekonstruktionen var inte av 
vikt men upplevdes förbättra 
den skadade femininiteten. 
 

12/12 

 

Fasse et al.  

2017  

Frankrike 

Att undersöka pars 
beslutsprocess om 
bröstrekonstruktion i samband 
med mastektomi. 

 

Kvalitativ studie 

Semistrukturerade 
interjuver 

9 par (Kvinna + Man) 

Efter utförd mastektomi var 
intimiteten och sexualiteten 
skadad på grund av inverkan 
på kroppsbilden.  

Minskad sexdrift närmsta 
månaderna efter operation. En 
kroppsdel starkt förknippad 
med njutning var nu längre inte 
alls förknippad med sexualitet 
 

12/12 

Endast resultatet 
från kvinnorna 
analyseras 



 

 

 

Klaeson et al.  

2008  

Sverige 

Att beskriva kvinnors 
upplevelse av sin sexuella 
identitet i samband med 
bröstcancerbehandling  

Kvalitativ 

Individuell intervju 

6 kvinnor 

Kvinnorna uppfattade sin 
sexuella identitet som 
hämmad. 

Tre teman: att inte känna igen 
sig själv, att vara i ett 
existentiellt vakuum och ny 
styrka i intim relation. 

 

12/12 

Endast resultatet 
ifrån fem kvinnor 
analyseras  

Klaeson et al.  

2011  

Sverige 

Att undersöka hur kvinnors 
sexualitet påverkas av 
mastektomi och efterföljande 
behandling  

Kvalitativ  

gruppintervjuer 

12 kvinnor  

Kvinnorna upplevde kroppen 
som svårhanterlig och hade en 
bristande sexlust. Kvinnorna 
beskriver en längtan till 
kvinnan de tidigare varit. 
 

12/12 

Loaring et al.  

2015  

Storbritanien 

Att förstå pars erfarenheter av 
mastektomi samt dess påverkan 
på kroppsbild och sexuell 
intimitet. 

Kvalitativ  

Semistrukturerade 
individuella 
interjuver 

4 par (kvinna +man)  

Kvinnorna utryckte osäkerhet 
kring sina kroppar som 
förändrats av operation och 
efterföljande behandling. Detta 
avspeglades på deras sexuella 
intimitet där de upplevde att 
deras män inte längre skulle 
finne dem attraktiva.  
 

12/12 

Endast resultatet 
från kvinnorna 
analyseras. 

Wilmoth.  

2001  

USA 

Att undersöka vilken inverkan 
mastektomi hade på kvinnors 
upplevelse av sin sexualitet 

Kvalitativ 

Individuella 
interjuver 

18 kvinnor.  

Kvinnorna upplevde sig som en 
förändrad sexuell individ Som 
påverkats av förluster och yttre 
inverkan. 
 

12/12 
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