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Sammanfattning  Bröstcancer och mastektomi kan leda till sexuella 

svårigheter för kvinnor. Sexualitet och intimitet är av 

betydelse för livskvaliteten, och vårdpersonalen behandlar 

inte eller är obekväma med att vårda patienter med sexuella 

problem.  Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 

faktorer som kan påverka kvinnans upplevelse av sin 

sexualitet efter en mastektomi. Arton vetenskapliga artiklar 

analyserades och resultatet visar att förändringar av kroppens 

utseende, sociodemografiska skillnader och den psykiska 

och fysiska hälsan är faktorer som påverkar sexualiteten efter 

en mastektomi. Kvinnor som genomgår bröstbevarande 

kirurgi upplever en bättre sexuell hälsa än de som genomgår 

mastektomi. Bröstvårts- och vårtgårdsområdet bör om 

möjligt bevaras då den är viktig för sexualiteten.  Relationen 

till partnern spelar betydande roll för sexualiteten. En 

stödjande och förstående partner leder till att kvinnor blir 

tillfredsställda med sin sexualitet efter en mastektomi. 

Åldern är även en betydande faktor för sexualiteten. Yngre 

kvinnors sexualitet är ofta sämre än för äldre kvinnor efter en 

mastektomi. Kroppsbilden är betydelsefull för äldre kvinnor, 

men yngre kvinnor har större problem med den efter en 

mastektomi. Den psykologiska hälsan försämras efter en 

mastektomi, vilket leder till en försämrad sexualitet. Obehag 

och smärta vid beröring samt vaginal torrhet kan uppkomma 

efter en mastektomi, vilka också leder till en försämrad 

sexualitet.  Hälso- och sjukvården bör utforma rutiner för att 

patienter med en förändrad sexualitet inte skall förbigås, och 

vidare forskning inom sexualitet vore önskvärt. 
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Abstract Breast cancer and mastectomy can lead to sexual difficulties. 

Sexuality and intimacy is of great importance to the quality 

of life, and health care professionals are either not 

comfortable with or do not deal with sexual problems among 

patients. The aim of this literature review was to describe 

factors that may affect women’s experience of their sexuality 

after a mastectomy. Eighteen scientific articles were 

analyzed and the results show that changes of the body, 

socio-demographic differences, the psychological and 

physical health are factors that affect the sexuality after a 

mastectomy. Women who undergo breast conserving therapy 

experience a better sexual health than those who undergo 

mastectomy. Nipple-Areolacomplex is significant to 

sexuality and should be preserved if possible. The 

relationship with the partner plays a significant role in a 

woman’s sexuality. A supportive and understanding partner 

results in women being satisfied with their sexuality after a 

mastectomy. Age is also an important factor. Young 

women’s’ sexuality is often worse than for older women. 

Body image is important to older women, although younger 

women experience greater difficulties with their body image. 

The psychological health worsens after a mastectomy, which 

leads to a deteriorated sexuality. Pain and discomfort when 

being touched and vaginal dryness can occur after a 

mastectomy, this can also lead to a worsened sexuality. 

Health care should develop procedures so that patients with 

an altered sexuality won’t be ignored, and further research 

would be desirable.  
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Inledning 

Bröstcancer är den cancerform som är vanligast hos kvinnor (Hatschek, 2010a), och av 

Sveriges 50 000 ställda cancerdiagnoser varje år är drygt 7000 av dessa 

bröstcancerdiagnoser. Både antal diagnoser och antal överlevande ökar, dels till följd av 

att levnadslängden idag har ökat och dels på mammografiscreening (Socialstyrelsen, 

2007). Reitan (2003) beskriver att det gjorts framgångar inom den moderna 

cancerbehandlingen, exempelvis inom kirurgin. Detta leder till att högre krav ställs på 

sjuksköterskans kompetens i hennes arbete med behandling och förebyggande av 

sjukdom och biverkningar. 

 

Hulter (2009) nämner att sexuella svårigheter många gånger går hand i hand med 

cancer. Flera studier visar att kvinnors sexualitet påverkas efter en mastektomi (Huber, 

Ramnarace & McCaffrey, 2006; Wilmoth, Coleman, Smith & Davis, 2004), och få 

organ är så sammankopplade med sexualitet som brösten (Eisinger, 2007). Då fler 

överlever bröstcancer ökar antalet människor som lever med sexuella problem dagligen, 

vilket gör att fokus ligger på att lindra dessa istället för på den akuta vården (Huber et 

al., 2006). Vidare beskriver Hulter (2009) att genom en stärkt sexualitet kan en god 

hälsa möjliggöras, vilket sjuksköterskan skall främja och återbygga (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2005). Sexualitet och intimitet är faktorer av betydelse för 

livskvaliteten och vårdpersonal behandlar inte eller är obekväma med att ta itu med de 

sexuella problem som patienter har till följd av behandling (Huber et al., 2006). 

Kunskapen om hur problem med sexualiteten och den sexuella funktionen behandlas är 

ofta bristfällig. 

 

 

Bakgrund 

Bröstcancer 

Bröstcancer drabbar enligt Nystrand (2010) främst kvinnor i medelåldern och uppåt. 

Medianåldern för insjuknande är 64 år, och färre än 5 % är under 40 år. En av åtta 

kvinnor i 85-årsåldern beräknas enligt Bergh, Brandberg, Ernberg, Frisell och Fürst et 

al. (2007) drabbas av bröstcancer. Vidare beskrivs kvinnliga könshormoner som den 

vanligaste riskfaktorn för att utveckla bröstcancer då de kan ha en cancerframkallande 

effekt. Det är inte fastställt på vilket sätt könshormonerna kan framkalla cancer, men 

bröstcellernas delningsförmåga kan öka vilket leder till en ökad risk för mutationer. 

Holmberg (2005) nämner en högre ålder vid första barnet, en tidig första menstruation 

och en sen menopaus som betydelsefulla riskfaktorer. P-pilleranvändning kan också 

vara en risk.  ”Lite förenklat skulle man kunna säga att risken för bröstcancer beror på 

hur mycket hormoner en kvinnas bröst utsätts för under livet” (Bergh et al., 2007, s. 29). 

Bergh et al. (2007) och Hatschek (2010a) nämner även joniserande strålning och 

ärftlighet som riskfaktorer. Det finns två identifierade bröstcancergener som kallas för 

BRCA-1 och BRCA-2, och för en anlagsbärare är risken 70-80 % att utveckla 

bröstcancer (Bergh et al., 2007). Dessa kvinnor erbjuds intensifierad 

mammografiscreening, intensifierade undersökningar och profylaktisk mastektomi. 

Generellt är de kvinnor som väljer en profylaktisk mastektomi yngre än de som 

genomgår en behandlande mastektomi (Eldor & Spiegel, 2009). 
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Den primära behandlingen vid bröstcancer är kirurgiskt borttagande av tumören (Bedell, 

2000a). Den kan efterföljas av en rekonstruktion, antingen i direkt samband med 

borttagandet av tumören eller i en senare operation. Då bröstet bevaras eller vid en 

mastektomi används strålningsterapi för att förhindra återfall och om möjligt förbättra 

förutsättningarna för en långsiktig överlevnad. Efter kirurgi kan adjuvant terapi 

användas för att behandla kvarvarande cancer. Den adjuvanta terapin består av antingen 

hormonbehandling och/eller kemobehandling, för att förhindra exempelvis spridning av 

tumören. Bröstcancer delas in i två huvudgrupper, bröstcancer in situ och invasiv 

bröstcancer, vilka kännetecknas av hur tumören växer (Bergh et al., 2007). Cancer in 

situ har inte förmågan att fjärrmetastasera då dessa celler inte har invaderat eller växt 

igenom duktal- eller lobulärmembranen, vilket den invasiva cancern gör (Bedell, 

2000a). Cancer in situ betraktas enligt Holmberg (2005) vara markörer för en ökad risk 

för invasiv cancer. Den invasiva cancern kan leda till fjärrmetastasering som minskar 

chanserna till bot och behandlingen betraktas ofta som palliativ. 

 

 

Kirurgisk behandling 

Vid bröstbevarande kirurgi (Breast Conserving Therapy - [BCT]), partiell mastektomi 

(Hatschek, 2010b), avlägsnas den delen av bröstet där tumören sitter med god marginal 

för att undvika lokala återfall (Berg et al., 2007). Det finns ingen fastställd övre gräns 

för tumörens storlek vid bröstbevarande kirurgi (Swedish Breast Cancer Group, 2010), 

men denna typ av behandling bör inte användas vid tumörer som är större än 3-4 cm 

(Bergh et al., 2007).  Dock ska tumören kunna avlägsnas radikalt med ett bra kosmetiskt 

resultat (Holmberg, 2005), och förhållandet mellan tumör- och bröststorlek är 

avgörande (Bergh et al., 2007). BCT är enligt en studie av Ganz et al. (2004) att föredra 

i alla åldersgrupper då livskvalitén för kvinnor med BCT förbättras med tiden.  

 

Mastektomi innebär att hela bröstvävnaden inklusive bröstvårta och vårtgård exstirperas 

(Bergh et al., 2007), men pektoralismuskeln sparas (Bedell, 2000a). Den är att föredra 

om kvinnan själv önskar, om BCT tenderar att ge ett dåligt kosmetiskt resultat, samt vid 

en profylaktisk bröstoperation (Bergh et al., 2007). Mastektomi görs även när tumörer 

är spridda till flera delar i bröstet och om det tidigare gjorts en BCT i bröstet görs en 

mastektomi. Vid en modifierad radikal mastektomi [MRM] avlägsnas hela bröstet 

precis som vid en mastektomi, men här utryms även axillen (Hatshek, 2010b). Axillen 

utryms för att kunna kontrollera om tumörcellerna spridits till lymfkörtlarna i axillen 

(Bergh et al., 2007). Axillutrymningen kan dock ge upphov till biverkningar i form av 

exempelvis lymfödem i armen (Holmberg, 2005). 

 

En rekonstruktion kan göras med kvinnans egen vävnad eller med implantat som 

exempelvis silikon (Bedell, 2000a). Oftast används en vävnadsutvidgare för att gradvis 

vidga ut huden och muskeln. Det är vanligt att ärrvävnad bildas kring implantatet, vilket 

kan leda till att implantatet förskjuts, vanställs, förhårdnar, blir immobiliserat samt att 

smärta kan uppkomma. Implantatet kan också gå sönder, läcka och leda till infektioner. 

En rekonstruktion där kvinnans egen vävnad används är ett mycket större ingrepp och 

tar längre tid att återhämta sig ifrån. Vävnaden kan dö, bli infekterad och muskeln där 

vävnaden tas ifrån kan fungera sämre. Den kosmetiska tillfredsställelsen efter en 

bröstrekonstruktion är beroende av huruvida bröstvårts- och vårtgårdsområdet (Nipple-
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Areolacomplex [NAC]) är rekonstruerat eller inte (Eldor & Spiegel, 2009). Vid en NAC 

rekonstruktion används hud från andra delar av kroppen eller från bröstet (Bedell, 

2000a). NAC kan också bevaras (Nipple-Areolar Sparing Mastectomy [NSM]), men 

vävnad och mjölkgångar kvarstår då, vilket betyder att cancern kan uppkomma där 

(Eldor & Spiegel, 2009). Men dock ska tilläggas att det inte går att avlägsna 100 % 

bröstvävnad vid någon typ av mastektomi. Det är viktigt att komma ihåg att kvinnor 

som genomgår en rekonstruktion fortfarande kommer att uppleva en förlust av det egna 

bröstet, och behöver tid att sörja förlusten (Bedell, 2000a). 

 

 

Sexualitet 

Hulter (2009) beskriver sexualitet som en del av människan. Sexualitet innefattar många 

dimensioner som kön, könsidentiteter, sexuell orientering, erotik, njutning, intimitet och 

reproduktion. 

 

Världshälsoorganisationen [WHO] definierar sexualitet enligt följande (Riksförbundet 

för sexuell upplysning [RFSU], u.å., i.s.): 

 

Sexualitet är inte synonym[!] med samlag, den handlar inte om huruvida 

vi kan ha orgasmer eller inte, och är heller inte summan av våra erotiska 

liv. Dessa kan men behöver inte vara en del av vår sexualitet. Sexualitet 

är mycket mer: den finns i energin som driver oss att söka kärlek, 

kontakt, värme och närhet; den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka 

känslor samt att röra vid varandra. 

 

Krebs (2006) beskriver tre aspekter av sexualitet; kroppsbild, reproduktiv förmåga och 

sexuell funktion. Kroppsbilden definieras av individens egen självbild och hur individen 

tror att andra uppfattar individens kropp. Förändringar i kroppsbilden sker då kroppens 

utseende förändras, även då detta sker på ett sätt som inte är synbart för någon annan. 

Förändring av kroppsbilden kan leda till dåligt självförtroende, vilket i sin tur kan ge 

individen minskad lust och minskad sexuell aktivitet. Den reproduktiva förmågan hotas 

främst av behandlingsrelaterad infertilitet. En förändrad självbild, minskad lust och 

biverkningar av cancerbehandling påverkar den sexuella funktionen. 

 

WHO:s (RFSU, u.å) definition av sexualitet beskriver vidare att sexualitet är ett 

mänskligt grundbehov. Förändringar i sexualiteten påverkar den psykiska och fysiska 

hälsan. Enligt Borg (2003) är sexualitet ett individbaserat behov och vid förändring av 

den sker konsekvenser på de känslomässiga, intellektuella och sociala planen. Hulter 

(2009) nämner att det är svårt att förstå betydelsen av sexualitet hos var och en då den 

påverkas av olika faktorer. Den tar sin form i människans tankar, fantasier, önskningar, 

relationer och uttrycks inom de ramar som samhället anser acceptabelt. 

 

 

Mastektomi och sexualitet 

Brösten är och har alltid varit en symbol för kvinnlighet (Gjertsen, 2003), och de är en 

del av den kvinnliga könsidentiteten (Helström, 2002). Brösten har en central roll vid 
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reproduktionen, och amning ses som essentiell i rollen som kvinna och mor. Brösten ses 

även som sexuella organ och vid sexuell upphetsning styvnar vårtgården och dess 

känslighet ökar, vilket gör att flera kvinnor kan nå orgasm via stimulering av 

bröstvårtan. 

 

Enligt Bergh et al. (2007) upplever 20-30 % av de kvinnor som drabbats av bröstcancer 

sexuella problem efter behandling, vilka kan bero på cytostatikabehandling, tidigare 

menopaus på grund av behandling, problem med partnern och påverkan på 

kroppsuppfattningen. Många av dessa kvinnor får en minskad sexuell lust. Oron för 

cancern innebär en påfrestning som ger nedstämdhet vilket minskar lusten, men även 

fatigue och minskade hormonnivåer är bidragande orsaker till en minskad sexuell lust. 

Hur individen påverkas sexuellt av cancer beror på ålder, kön, cancertyp, 

cancerbehandling, övrig medicinsk behandling samt psykisk sjukdom (Krebs, 2006). 

 

Bergh et al. (2007) beskriver en mastektomi som stympande, vilket gör att kvinnans 

könsidentitet hotas. Kroppsliga förändringar gör att kvinnan inte känner sig hemma i sin 

kropp och har svårt att känna sig attraktiv. Sheppard (2008) beskriver vidare 

mastektomi som en amputation, vilken stör kroppsbilden och sexuella relationer för en 

betydande tidsperiod. Enligt Borg (2003) förändras patientens självbild vid sjukdom 

vilket påverkar den sexuella identiteten och femininiteten. Kvinnor kan finna det svårt 

att känna sig attraktiva och älskvärda, och de känner sig könslösa samt att de har 

förlorat en del av sig själva. Gjertsen (2003) skriver att den kris det innebär att förlora 

ett bröst är traumatiskt för kvinnan. Förlusten av ett bröst, och därmed sexualiteten, 

resulterar i sorgereaktioner (Borg, 2003; Gjertsen, 2003). Kvinnan sörjer förlusten av 

bröstet, men även en förlorad identitet och kvinnlighet. 

 

  Hälso- och sjukvården måste vara förberedd på att ta hand om de olika individer som 

drabbas av bröstcancer. Vid vården av kvinnor med bröstcancer krävs en grundläggande 

förståelse för de konsekvenser som kvinnornas behandlingar ger. En mastektomi 

förändrar kvinnans kropp, vilket kan påverka sexualiteten. Sexualiteten består av många 

dimensioner och det kan vara svårt att se brister i den. Sexualitetens betydelse och de 

konsekvenser en bristande sexualitet kan få för kvinnans hälsa uppmärksammas sällan. 

Att samtala kring samlivet kan kännas svårt, både för kvinnan och sjuksköterskan. 

Genom en ökad förståelse av vad som påverkar sexualiteten efter en mastektomi kan 

hälso- och sjukvården skapa en vårdmiljö där den sexuella hälsans betydelse 

uppmärksammas.  

 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva faktorer som kan påverka kvinnans upplevelse av sin sexualitet 

efter en mastektomi. 
 
 

Metod 

Metoden som användes var en litteraturstudie, där relevant aktuell forskning för 

området analyserades (Friberg, 2006). Genom en systematisk sökning framkom 
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vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats. Dessa granskades 

tillsammans med annan litteratur på området. Resultatet sammanställdes genom analys 

av materialet i förhållande till det beskrivna syftet. 

 
 

Datainsamling 

Innan syfte och problemformulering fastställdes gjordes en pilotsökning för att få en 

överblick av det valda områdets tillgängliga material. Sökorden valdes ut utifrån syftet, 

vilka gav goda resultat som presenteras i sökhistoriken tabell 1 bilaga I. 

 

Databaser som användes vid artikelsökningen var Cinahl och PubMed vilka inriktar sig 

på omvårdnad respektive medicin, samt PsycINFO vars psykologiska inriktning passade 

sökordet sexualitet. Genom att använda Subject Headings för Cinahl och MeSH termer 

för PubMed blev sökningen mer systematisk. Vid sökning i PsycINFO med Thesaurus 

framkom endast en artikel, därför utökades sökningen till en fritextsökning istället och 

den booleska sökoperatören AND användes (Friberg, 2006). I samtliga databaser 

användes samma sökord, sexuality och mastectomy (se tabell 2 bilaga II). Då flertalet 

artiklar förekom vid flera sökningar valdes artiklarna från endast en databas. 

 

Sökningarna begränsades med inklusionskriterier vilket innebar att samtliga artiklar 

skulle vara från 2000 och framåt. På databasen Cinahl begränsades artiklarna ytterligare 

till tillgängligt abstrakt samt till engelska. Vid sökning på PsycINFO avgränsades 

sökningen vidare till 30 år och äldre, engelska, kvinnor, samt journals. På den tredje 

databasen, PubMed, limiterades sökningen vidare till tillgängligt abstrakt samt till 

engelska. Exklusionskriterier var artiklar där sexualiteten belystes utifrån partnerns 

perspektiv, samt artiklar som innefattade män med bröstcancer.  

 

På Cinahl och PubMed lästes alla abstrakt igenom, vilket resulterade i 85 genomlästa 

abstrakt. PsycINFO gav 75 träffar, varav 35 abstrakt lästes, dock fanns det många 

tidigare lästa abstrakt samt flera vilka inte svarade på syftet. På grund av detta lästes 

endast artiklarnas titlar på de övriga 45 träffarna. Av samtliga lästa abstrakt valdes till 

urval 1 de vars innehåll som ansågs passa syftet. Dessa artiklar granskades enligt 

Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativ och kvantitativ metod. 

Granskningsmallen modifierades genom att triangulering och confounders föll bort på 

grund av begreppens komplexitet. Artiklarna tilldelades poäng utifrån 

granskningsmallen vilka motsvarade en vetenskaplig grad där grad I påvisar hög 

vetenskaplig grad, grad II påvisar medelkvalitet och grad III påvisar låg vetenskaplig 

kvalitet. Under granskningens gång föll artiklar som inte svarade på syftet och de som 

hade låg vetenskaplig grad bort. Återstående artiklar lästes individuellt och diskuterades 

gemensamt. Detta resulterade i att 18 artiklar valdes till urval 2. 

 

 

Databearbetning 

Det viktigaste i varje artikels resultat markerades med färgpennor. Detta för att lättare 

kunna urskilja det som var av essens, då artikeln bearbetades flera gånger. Till varje 

artikel skrevs en sammanfattning på svenska, för att få en överblick och enklare urskilja 
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skillnader och likheter artiklarna emellan. Utifrån materialet skapades kategorier på 

faktorer som påverkar sexualiteten efter en mastektomi: 

- Psykiska och fysiska faktorer 

- Sociodemografiska faktorer 

- Förändring av kroppens utseende 

Det viktigaste från varje artikel sattes in under passande kategori, i en färg som 

representerade vilken artikel det kom ifrån. Resultatet presenteras utifrån dessa 

kategorier i löpande text. 

 

 

Resultat 

Psykiska och fysiska faktorer 

Beckfjord och Compas (2007) fann att en sämre psykisk hälsa efter behandling ofta 

ledde till en minskad sexuell attraktionskraft. En minskad sexuell upphetsning berodde, 

enligt Takahashi och Kai (2005), främst på fysisk ångest. Kvinnor upplevde en frånvaro 

av ett sexuellt intresse på grund av de psykologiska effekterna av att ha cancer. Kvinnor 

som genomgick en mastektomi, med eller utan rekonstruktion, hade högre nivåer av 

traumatisk stress (Yurek, Farrar & Andersen, 2000). De flesta kvinnorna i en studie av 

Avis, Crawford och Manuel (2004) oroade sig för en tidig menopaus och 

graviditetsrelaterade problem. Kvinnorna kände oro över möjliga biverkningar som 

värmesvallningar, viktuppgång, vaginal torrhet och en oro för missnöjdhet med 

kroppens utseende. 

 
Majoriteten av de sexuellt aktiva kvinnorna upplevde en minskad libido (Alicikus, 

Gurken, Sen, Kentli, Kinay et al., 2009; Gorisek, Krajnc & Krajnc, 2009). En tredjedel 

av kvinnorna var inte sexuellt aktiva efter mastektomin på grund av en minskad eller 

obefintlig libido (Manganiello, Hoga. Reberte, Miranda & Rocha, 2010). Den minskade 

libidon kunde bero på en oro över hälsan (Alicikus et al., 2009), minskat intresse för 

sex, fysiska problem som gjorde den sexuella relationen obekväm eller fatigue (Fobair, 

Stewart, Chang, D’Onofrio, Banks et al., 2005). Takahashi och Kai (2005) beskrev 

vidare att fysiska komplikationer som fatigue och en försenad läkning av 

operationssåret var orsaker som gjorde att kvinnor motstod att återuppta sexuella 

relationer. Hur lång tid det tog innan kvinnorna återupptog sexuallivet efter operation 

varierade, från dagar till månader. Den process det innebar att återuppta sexuallivet, 

påverkades av kvinnans psykologiska och fysiska tillfrisknande, hur viktigt det sexuella 

förhållandet var i relationen samt rädsla för negativ respons från partnern. 

 

Kvinnor som blev passiva till sex efter operation uppgav fysiska obehag vid sexuella 

aktiviteter som orsak, som exempelvis smekningar kring det opererade området (ibid.). 

Förlusten av denna smekning var en anledning till en minskad upphetsning. Kvinnor 

kunde uppleva smärta och/eller obehag i brösten relaterade till beröring, fysisk aktivitet 

och tryck, men detta resulterade inte i en sämre sexuell prestation (Gahm, Wickman & 

Brandberg, 2010). Kvinnor som före mastektomin upplevde brösten som betydelsefulla 

för sexualiteten, njöt ofta mindre av sex efter operationen. Bröstens sexuella betydelse 

förändrades många gånger negativt, vilket även upplevdes av de kvinnor som efter en 
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profylaktisk mastektomi fått nedsatt sexuell sensitivitet i brösten. Förmågan att känna 

sexuella känslor i brösten upphördes eller blev nedsatt efter en mastektomi (Gahm et al., 

2010; Altshuler, Nekhlyudov, Rolnick, Greene, Elmore et al., 2008). Men det fanns 

inget samband mellan minskad sexuell njutning och försämrad eller förlorad förmåga 

till att känna sexuella känslor i brösten (Gahm et al., 2010). 

 

Vaginal torrhet upplevdes av de kvinnor som var sexuellt aktiva (Fobair et al., 2005). 

En fjärdedel av kvinnorna berättade att de känt smärta under samlag, medan vaginal 

torrhet fanns hos något fler kvinnor (37 %) i studien (Alicikus et al., 2009). Alicikus et 

al. (2009) fann att minskad sexuell lust fanns i mer utsträckning hos de kvinnor som 

passerat menopausen. Problem med den sexuella funktionen, vaginal torrhet och 

kroppsbilden tenderade att utvecklas tidigt i behandlingen. Nästan hälften av kvinnorna 

hade problem med den sexuella funktionen redan innan behandlingen, och en tredjedel 

utvecklade en sexuell dysfunktion efteråt. 

 

 

Sociodemografiska faktorer 

Kultur 

Kvinnor som genomgick mastektomi var främst kaukasier (Geiger, West, Nekhlyudov, 

Herrinton, Liu et al., 2006; Rowland, Desmond, Meyerowitz, Belin, Wyatt et al., 2000), 

men vidare framkom i Rowland et al. (2000) att en tredjedel av de som genomgick 

mastektomi tillhör minoritetsgrupper som exempelvis afroamerikaner. Hos majoriteten 

av kvinnorna i en svensk studie av Gahm et al. (2010) var brösten betydelsefulla för 

sexualiteten före mastektomin, i likhet med japanska kvinnor som såg brösten som en 

symbol för femininitet (Takahashi & Kai, 2005). Brasilianska kvinnor med högre 

utbildning tenderade att ha bättre sexuell funktion och vara tillfredsställda med 

sexuallivet (Manganiello et al., 2010). 

 

 

Majoriteten av turkiska kvinnor tenderade att vara sexuellt aktiva efter sin 

bröstcancerbehandling (Alicikus et al., 2009), medans asiatiska kvinnor tenderade till att 

inte vara sexuellt aktiva (Fobair et al., 2005). Asiater och latinamerikanskor upplevde 

mindre problem med sexuallivet än vad kaukaser (européer och amerikaner) kvinnor 

gjorde. Flertalet av de turkiska kvinnorna var missnöjda med sina sexualliv (Alicikus et 

al., 2009; Karabulut & Erci, 2009), och de upplevde en försämring av sin sexualitet. 

Kvinnorna behövde stöd för sin kvinnlighet och femininitet. 

 

Bröstrekonstruktion hade få japanska kvinnor funderat över (Takahashi & Kai, 2005). 

Orsaker till detta var att de inte ville ha mer kirurgi, inte spendera mer tid ifrån sin 

familj och de ansåg att det var viktigt att leva. Det var flera kvinnor som missuppfattade 

att en bröstprotes var det samma som en bröstrekonstruktion. Bröstets sexuella 

betydelse förändrades negativt efter bröstrekonstruktionen för de svenska kvinnorna, 

liksom den sexuella njutningen (Gahm et al., 2010). 
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Ålder 

Det fanns ett samband mellan ålder, ett tillfredsställt sexualliv och sexuell lust 

(Karabulut & Erci, 2009). De flesta kvinnorna upplevde en sämre sexuell livskvalitet, 

men detta var mer associerat med yngre kvinnor (Beckjord & Compas, 2007). En 

tredjedel av de unga kvinnorna var inte sexuellt aktiva efter kirurgin (Fobair et al., 

2006), och liknande siffror visades hos kvinnorna i en studie av Manganiello et al. 

(2010) som uppgav sin höga ålder som orsak till det inaktiva sexuallivet. I en studie av 

Engel, Kerr, Schlesinger-Raab, Sauer och Hölzel (2004) framkom det att yngre kvinnor 

var mer sexuellt aktiva än de äldre, men livskvaliteten och sexualiteten verkade inte 

förbättras över tid för vare sig unga eller äldre kvinnor. 

  

Yngre kvinnor upplevde en sämre psykisk hälsa men en bättre fysisk hälsa (Fobair et 

al., 2005). Kroppsbilden var ett problem hos unga kvinnor (Avis et al., 2004; Gorisek et 

al., 2009), men kroppsbilden var av betydelse även för äldre kvinnor (Gorisek et al., 

2009). Av de unga kvinnor som var sexuellt aktiva upplevde hälften problem med den 

sexuella funktionen, intresset för sex, upphetsning, njutning eller att uppnå orgasm 

(Fobair et al., 2005). För unga kvinnor var den sexuella dysfunktionen mer av ett 

problem än den sexuella lusten (Avis et al., 2004). De oroade sig för svårigheter med 

lubrikationen under samlag och för att tappa intresset för sex. I en studie av Gorisek et 

al. (2009) var majoriteten av de kvinnor som upplevde en minskad eller obefintlig libido 

under 60 år. De som inte var sexuellt aktiva tenderade att vara i menopausen, men av 

alla unga kvinnor hade två tredjedelar oregelbunden eller upphörd menstruation och 43 

% av dessa behandlades inte med kemoterapi (Fobair et al., 2005). Vaginal torrhet var 

också något som fanns hos vissa unga kvinnor. 

 

 

Relation 

Kvinnor utan partner hade sällan vaginal torrhet, valde oftast BCT och hade tagit beslut 

huruvida en rekonstruktion var aktuell eller inte (Fobair et al., 2005). De skämdes över 

sina kroppar och de oroade sig mer för sin sexuella attraktivitet. Framtida 

dejtingproblem och att inleda en sexuell relation var också något som kvinnorna kände 

oro inför (Avis et al., 2004). Kvinnor som var sexuellt aktiva och gifta tenderade att ha 

mer problem med sin sexualitet (Fobair, et al., 2005), och kvinnor i samboförhållanden 

tenderade att vara mer sexuellt aktiva än gifta kvinnor. Kvinnor som hade en sämre 

sexuell funktion och var mindre tillfredsställda, tenderade att ha en äldre partner 

(Manganiello et al., 2010). 

 

En femtedel av de sexuellt aktiva kvinnorna förlorade intresset för sin partner till följd 

av en försämrad sexuell funktion (Alicikus et al., 2009). Behandlingen ledde till att 

kvinnorna hade färre samlag, vilket kunde bero på motvillighet hos kvinnan eller 

partnern (Takahashi & Kai, 2005). En vanlig anledning till att kvinnan tvekade inför 

samlag var rädslan för att partnern skulle reagera negativt på kvinnans förändrade kropp 

eller att partnern skulle avfärda henne. Det senare verkade vara starkt associerat med 

hur väl kvinnan accepterade sina brösts förändrade utseende. En av fem kvinnor kände 

sig ganska eller väldigt attraktiva inför sin partner (Rowland et al., 2000). Vissa kvinnor 

valde att inte visa sina ärr för partnern utan de täckte sin kropp under samlag, och en 

partner vägrade se sin frus ärr och tvingade henne att ha en t-shirt på sig under samlaget 
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(Takahashi & Kai, 2005). Dessa kvinnor visade inte heller ärren för sina barn, och 

talade inte heller om för släkt och vänner att de hade genomgått en mastektomi. Ett par 

kvinnor berättade att det var partnern, och inte kvinnan själv, som blivit passiv till 

samlag. En kvinna berättade att hennes partner efter flera år erkänt en rädsla inför 

samlaget med henne, då hon efter kirurgin hade försämrats dagen efter samlaget. Flera 

kvinnor var rädda att partnern av misstag skulle skada dem under akten, till exempel 

genom att trycka på det opererade området (ibid.). 

 

Flera kvinnor upplevde en lättnad om partnern var tålmodig och väntade med samlag 

tills kvinnan funnit energi till att ha sex, och tills kvinnans stress minskat (ibid.). De 

sexuella förändringarna en del kvinnor upplevde skapade inte en relationskris om 

partnern visade förståelse och respekt, gällande kvinnans avsikt med det sexuella 

förhållandet. De kvinnor som samtalade med sin partner om den stress de kände kring 

samlag, fann att en stor psykologisk börda försvann. Majoriteten av kvinnorna hade inte 

diskuterat de pyskosexuella problemen de upplevde med någon, vilket det fanns en 

önskan om (Alicikus et al., 2009). Flera kvinnor eftersökte rådgivning från hälso- och 

sjukvården (Takahashi & Kai, 2009). 

 

 

Förändring av kroppens utseende 

Kvinnor hade problem med kroppsbilden och intresset för sexualitet efter en 

mastektomi utan rekonstruktion (Avis et al., 2004). Majoriteten av kvinnorna var något 

missnöjda med sexuallivet (Geiger et al., 2006). Kvinnor som genomgick mastektomi 

utan rekonstruktion upplevde mer problem med kroppsbilden än de med rekonstruktion 

(Avis et al., 2004). Mer än hälften av kvinnorna som gjorde mastektomi ville inte 

genomgå en ny operation och var inte heller intresserade av en rekonstruktion 

(Markopoulos, Tsaroucha, Kouskos, Mantas, Antonopoulou et al., 2009). En av fyra 

kvinnor upplevde att deras sexuella behov inte blev tillfredsställda och för en av tio 

kvinnor förbättrades sexuallivet aldrig under första året efter mastektomin (Den 

Oudsten, Van Heck, Van der Steeg, Roukema, De Vries., 2010). Deras sexuella 

livskvalitet förbättrades inte över tid. 

 

Kvinnor som genomgick en mastektomi var inte bekväma med att vara nakna under 

samlag, och operationen påverkade deras kroppsbild negativt (Markopoulos et al., 2009; 

Alicikus et al., 2009; Gorisek et al., 2009; Karabulut & Erci, 2009). De var inte nöjda 

med sitt sexualliv och hade en minskad lust till sexuell aktivitet (Markopoulos et al., 

2009; Karabulut & Erci, 2009), och de kände sig mindre feminina och stympade. Ju mer 

stress kvinnorna kände över kroppsförändringen desto mer missnöjda var de med 

sexuallivet och mindre sexuellt aktiva (Frierson, Thiel & Andersen, 2006). Stressen 

över kroppsförändringen yttrade sig då kvinnan var ensam och vid samlag. Takahashi 

och Kai (2009) fann en skillnad mellan kvinnor som dolde sitt ärr länge och kvinnor 

som från början visat ärret. Kvinnorna som från början visat ärret var nöjda med sin 

kropp efter operation, och såg inte bröstet som en symbol för femininitet. 

 

Kvinnor som gjorde en profylaktisk mastektomi genomgick även en rekonstruktion i 

fler fall än de utan profylaktisk mastektomi (Geiger et al., 2006). Ingen av kvinnorna 

som genomgick en profylaktisk mastektomi ångrade detta beslut (Gahm et al., 2010), 
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men majoriteten var något missnöjda med utseendet (Geiger et al., 2006). Kvinnor som 

genomgick rekonstruktion och upplevde det problematiskt, uppgav implantat, 

rekonstruktionsprocessen samt smärta efter kirurgin som de främsta problemen 

(Altschuler et al., 2008). Kvinnor som genomgick en bröstrekonstruktion tenderade att 

ha en bra sexuell funktion och att vara sexuellt tillfredsställda (Manganiello et al., 

2010). I en studie av Rowland et al. (2000) ansåg kvinnorna med rekonstruktion att 

sjukdomen hade haft en negativ effekt på sexuallivet. Kvinnor som genomgick NAC- 

rekonstruktion kände en mer minskad femininitet än de som genomgick NSM (Didier et 

al., 2009). En av tre kvinnor med NAC-rekonstruktion upplevde det svårt att se sig själv 

naken och även att vara naken med sin partner, medan en av sex kvinnor med NSM 

upplevde svårigheter med att vara naken. Inga signifikanta skillnader uppkom i studien 

mellan kvinnor med NSM och kvinnor med NAC-rekonstruktion gällande sexuallivet 

och sexualiteten. Kvinnor med NSM var mer tillfredsställda med bröstvårtans utseende, 

men nästan alla kvinnor med NAC rekonstruktion önskade att de hade bevarat sin 

bröstvårta. Kvinnor med NSM och NAC-rekonstruktion upplevde minskad 

tillfredsställelse med den övergripande kroppsbilden. Nästan alla som genomgick NSM 

och NAC-rekonstruktion upplevde sig sexuellt attraktiva före cancersjukdomen, vilket 

minskade efter behandlingen (ibid.). 

 

Kvinnor som genomgick BCT hade en bättre kroppsbild än de kvinnor som genomgick 

mastektomi (Alicikus et al., 2009; Rowland et al., 2000; Markopoulos et al., 2009; 

Gorisek et al., 2009). De som genomgick BCT kände mer sexuell lust än de med 

mastektomi (Alicikus et al., 2009; Rowland et al., 2000). Kvinnor med BCT hade en 

bättre livskvalité och sexuell aktivitet än de med mastektomi (Engel et al., 2004; Yurek 

et al., 2000). Kvinnor med BCT upplevde mindre stress över kroppsförändringen 

(Frierson et al., 2006; Yurek et al., 2000) och kände sig mer sexuellt attraktiva än de 

med mastektomi (Gorisek et al., 2009; Rowland et al., 2000). Kvinnor med BCT och 

bröstrekonstruktion kände sig mer bekväma med att vara nakna vid samlag än kvinnor 

som gjorde en mastektomi (Markopoulos et al., 2009). Kvinnor som genomgick BCT 

var mindre känsliga i området kring operationssåret än vad kvinnorna med mastektomi 

var (Gorisek et al., 2009). 

 

Dubbelt så många kvinnor behandlade med BCT var sexuellt aktiva efter operation än 

de behandlade med mastektomi (Gorisek et al, 2009; Yurek et al., 2000). Svårigheter 

med att uppnå lubrikation eller att känna lust var mindre hos kvinnor som genomgick 

BCT, cirka 46 % jämfört med 77 % hos de behandlade med mastektomi (Gorisek et al., 

2009). Svårigheter med att uppnå orgasm var mindre hos kvinnor med BCT, men både 

kvinnor med BCT och mastektomi upplevde fler tecken på en kommande orgasm och 

njöt mer under samlag än de som genomgick mastektomi med rekonstruktion (Yurek et 

al., 2000). Kvinnor som genomgick BCT blev mer upphetsade under samlag än de som 

genomgick mastektomi (Makropoulos et al., 2009). Kvinnor som gjorde mastektomi 

hade bättre sexuell funktion till en början, men efter 3 månader var det kvinnor med 

BCT som uppvisade en bättre sexuell funktion (Den Oudsten et al., 2010). Sexualiteten 

förbättrades över tid hos kvinnor med BCT, men detta skedde inte hos dem som 

genomgick mastektomi (Engel et al., 2004). Rowland et al. (2000) fann inga skillnader 

mellan BCT, mastektomi och mastektomi med rekonstruktion gällande den sexuella 

funktionen. Men en tredjedel av de kvinnor som genomgick BCT upplevde en negativ 

effekt på deras sexualliv, medan något fler kvinnor som genomgick mastektomi 
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upplevde detta. Markopoulos et al. (2009) fann att kvinnor med BCT var mest 

tillfredsställda med bröstcancerbehandlingen förutom gällande sexuallivet och deras 

sexuella lust, där kvinnorna som genomgick mastektomi med bröstrekonstruktion var 

mest tillfredsställda. De flesta kvinnor med BCT uttryckte att om de skulle få välja typ 

av kirurgi igen så skulle de ändå välja BCT framför mastektomi. 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Föreliggande litteraturstudie med syfte att beskriva faktorer som kan påverka kvinnans 

upplevelse av sin sexualitet efter en mastektomi genomfördes enligt Fribergs (2006) 

modell för litteraturöversikt. Denna modell anses vara lämplig då kunskapsläget inom 

ett visst område skall beskrivas. 

 

De databaser som valdes för systematisk sökning var Cinahl, PubMed och PsycINFO då 

dessa har en huvudsaklig inriktning mot omvårdnad, medicin och psykologi. Sökorden, 

sexuality och mastectomy, användes i samtliga databaser. Sökorden behövde varken 

utökas eller omformuleras då dessa genererade ett acceptabelt antal träffar. I Cinahl 

söktes artiklar utifrån major headings och explode, vilket innebar att artiklarna som kom 

fram hade de utvalda sökorden som ämnesord. Detta ansågs vara en styrka för att få 

fram relevanta artiklar. Vid sökning i PubMed användes Karolinska Institutets sökhjälp 

för medicinska information, svensk MeSH (u.å.), för adekvat översättning till engelsk 

MeSH. I både Cinahl och PubMed användes abstract som ett inklusionskriterium, vilket 

resulterade i att artikelns huvudsakliga innehåll kunde avgöras. Vid sökning i PsycINFO 

med Thesaurus framkom endast en artikel, vilket ledde till att en fritextsökning gjordes. 

Detta kan ses som en svaghet då flertalet artiklars huvudsakliga innehåll inte passade in 

på sökorden. Samtliga sökningar i databaserna begränsades till ett publiceringsdatum 

från år 2000 och framåt, då pilotsökning visade ett limiterat antal träffar vid 

publiceringsdatum från år 2005. Majoriteten av resultatartiklarna var dock från senare 

delen av 2000-talet, vilket ansågs som en styrka då det gav ett aktuellt resultat. 

 

Inklusionskriterier, avgränsningar och sökningar bedömdes i samtliga databaser vara 

relevanta då samma artiklar återkom i flera sökningar. Dubletter redovisades inte. Totalt 

valdes 18 artiklar ut till urval 2, och av dessa bedömdes majoriteten som kvalitativa. 

Den kvalitativa metoden eftersträvar en ökad förståelse (Friberg, 2006), vilket ansågs 

vara en styrka då föreliggande litteraturstudie beskrev faktorer som kan påverka 

kvinnans upplevelse av sin sexualitet. Åtta av artiklarna bedömdes vara av vetenskaplig 

grad I, och resterande tio grad II. Vid granskningen ansågs artiklar av vetenskaplig grad 

I vara av hög standard, men artiklar av vetenskaplig grad II ansågs även vara av god 

kvalité då granskningen kan ha varit för hård. Åtta av artiklarna var från USA, en från 

Brasilien, en från Japan, en från Turkiet och resterande från Europa. Det ansågs vara en 

styrka att majoriteten av artiklarna var från USA och Europa, då dessa studier var 

applicerbara på det svenska samhället. Det ansågs också vara en styrka att artiklarna 

inkluderade många länder vilket gav en mångfald till resultatet. Detta kunde även ses 

som en svaghet då kulturer och de sociala samhällena skiljer sig åt. 
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Flertalet av artiklarna hade inte sexualitet som det huvudsakliga ämnesområdet, utan 

ingick ofta som subkategori. Detta resulterade i att en liten del av artiklarna som helhet 

kunde användas, men ska dock tilläggas att dessa delar ändå var av essens. 

Databearbetningen innebar att artiklarna genomlästes individuellt och gemensamt, 

vilket resulterade i ett noggrant granskat artikelinnehåll. Tre huvudteman med 

undergrupper framkom, vilka representerade betydande faktorer. 

 

Män, som drabbas av bröstcancer står för mindre än en procent av fallen i Sverige 

(Czene, Bergqvist, Hall & Bergh, 2007). I samtliga resultatartiklar bestod deltagarna av 

kvinnor och ingen av artiklarna benämnde att de exkluderat män, vilket visar hur få män 

som drabbas samt hur lite det har forskats i detta ämne. Hos män är MRM den 

vanligaste kirurgiska behandlingen (Czene et al., 2007), och mer forskning behövs för 

att skapa en djupare förståelse för mannens fysiska och psykiska välbefinnande vid 

bröstcancer. 

 

 

Resultatdiskussion 

Samtliga artiklar graderades till grad I eller II efter en granskning enligt Carlsson och 

Eimans bedömningsmall för kvalitativ och kvantitativ metod (2003), och det ansågs 

vara en styrka att granskningen skedde både individuellt och gemensamt. Det kunde ses 

som en svaghet att använda en poängsättningsmall där en subjektiv bedömning kan ske 

på grund av tidigare kunskaper och varierande erfarenheter gällande artikelgranskning. 

Artiklar av grad II tenderade att ha en otydlig redovisning av bortfall och etiska 

aspekter, men ansågs kunna bidra till litteraturstudiens resultat. En tillgång för 

litteraturstudien var att majoriteten av artiklarna använde sig av frågeformulär, vilket 

medförde att resultatet blev mer jämlikt. Frågeformulärens frivilliga deltagande kunde 

tyda på en etisk aspekt, vilket en del artiklar annars inte nämnde. 

 

Föreliggande litteraturstudie utgick ifrån kvinnors upplevelser av sin sexualitet och 

deras sexuella vanor efter en mastektomi. Samtliga artiklar skildrade sexualiteten ur ett 

patientperspektiv. Resultatet visade att flera faktorer kan påverka kvinnans upplevelse 

av sin sexualitet efter en mastektomi. De faktorer som var mest betydande för kvinnans 

sexualitet var; åldern, relationen, förändring av kroppens utseende, den fysiska och 

psykiska hälsan, vilket Huber et al. (2006) styrker delvis genom att beskriva att de 

fysiska och psykiska resultaten av bröstcancerbehandling förändrar sexualiteten. 

 

Kirurgin hade en negativ förändring på bröstens sexuella betydelse för flera kvinnor 

(Gahm et al., 2010; Altschuler et al., 2008). Enligt Bedell (2000b) kräver en förlust av 

en kroppsdel både en fysisk och en psykisk anpassning. Wilmoth (2001) fann i sin 

studie att flera kvinnor såg kirurgin som ett övergrepp på kroppen, vilket hade en stark 

emotionell påverkan. Det är viktigt att sjuksköterskan ser bröstet som en del av kvinnan 

och hennes identitet, och att kroppen och själen ses som en helhet. Kvinnor uppgav ett 

obehag vid beröring eller smekning av det opererade området (Gahm et al., 2010; 

Takahashi & Kai, 2005).  Det kan tänkas att detta obehag kan bero på att kvinnan inte 

känner sig bekväm i sin kropp, och denna psykologiska process gör att hon tar avstånd 

till samlivet. Den psykologiska påverkan mastektomin orsakade, förändrade inte sällan 

kvinnornas sexualitet negativt (Beckfjord & Compas, 2007; Takahashi & Kai, 2005; 

Yurek et al., 2000). Enligt Sköld Nilsson (2010) är psykiska reaktioner vanligt efter en 
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förlust av bröst. Brösten är ofta förknippade med flera emotionella och fysiska 

upplevelser (Bedell, 2000b; Sköld Nilsson, 2010). De psykologiska och emotionella 

svårigheter som uppstår då kvinnan tvingas operera bort ett bröst, visar hur viktigt det är 

att kvinnan har ett gott stöd. Att få en cancerdiagnos är chockartat (Sköld Nilsson, 2010; 

Leander, 2009), och det är inte ovanligt att kvinnans sexuella lust därefter minskar 

(Helström, 2002). De kvinnor som genomgick mastektomi ställdes inför en diagnos som 

många patienter förknippar med döden, samtidigt som en kroppsdel avlägsnas. I denna 

livsförändring är de i stort behov av stöd. Sjuksköterskan bör uppmuntra kvinnorna att 

samtala om eventuella bekymmer, och uppta kontakt med kurator och/eller 

bröstcancerförening. 

 

Janz, Mujahid, Lantz, Fagerlind, Salem et al. (2005) fann inga betydelsefulla skillnader 

bland de kvinnor av skiljd härkomst i sin studie, och det varierande resultat som 

framkom i föreliggande litteraturstudie kan tyda på att sexualiteten är en individbaserad 

upplevelse. Jacobson-Widding (2002)  skriver att sexualiteten i alla samhällen ses som 

det mest privata i människors liv, samtidigt som det är den del i människans liv som är 

mest reglerat av kultur och det sociala samhället. Hulter (2009) beskriver vidare att 

sexualiteten är ett tabubelagt ämne i flera samhällen. Enligt Kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) bör sjuksköterskan respektera och 

vara öppen mot de olika religioner, trosuppfattningar och värderingar som patienter har. 

För hälso- och sjukvårdspersonal kan sexualitet vara svårt att tala om. Det kan möjligen 

kännas obekvämt för vårdaren själv, då patientens integritetsgräns kan vara svår att 

uppfatta. Hulter (2004) anser att det går att diskutera sexuella problem, vanor och behov 

med alla människor, så länge det görs med respekt och med ett diskret och klokt språk. 

De skiljda resultaten i föreliggande litteraturstudie gör att det inte går att utesluta 

kulturen och dess påverkan på sexualiteten. Mer forskning behövs om kulturens och 

samhällets påverkan på sexualiteten vid en mastektomi för att stödja och främja ett gott 

omhändertagande av dessa patienter. 

 

Flera studier (Beckjord & Compas, 2007; Fobair et al., 2006; Manganiello et al., 2010; 

Engel et al., 2004) beskriver sexuell aktivitet och livskvalitet hos unga och äldre 

kvinnor. Resultaten skiljer sig åt, vilket kan tyda på att det är individualiteten i denna 

fråga som styr huruvida kvinnor är sexuellt aktiva eller inte efter en mastektomi. 

Kvinnan kan uppleva kroppens förändringar vid klimakteriet som negativa vilket gör att 

de blir mindre sexuellt aktiva (Hulter, 2004). Vidare beskrivs vikten av att ha en fast 

sexualpartner för den sexuella aktiviteten, att män dör tidigare än kvinnor och att 

kvinnor ofta gifter sig med en äldre man. Relationen mellan sexuell aktivitet och ålder 

efter en mastektomi kan tänkas vara individuell, men yngre kvinnor kan antas ha bättre 

förutsättningar för att vara fortsatt sexuellt aktiva. Hälso- och sjukvården bör bedöma 

varje patient individuellt för eventuella problem, och genom detta fokusera på de 

långsiktiga problemen associerade med sexualitet och intimitet (Huber et al., 2006). 

 

Yngre kvinnor hade problem med sexualiteten efter en mastektomi (Avis et al., 2004; 

Fobair et al., 2005; Gorisek et al., 2009). Detta kan relateras till Krebs (2006) som 

beskriver att en förändrad kroppsbild kan leda till problem med sexualiteten och ett 

minskat självförtroende. Det kan tänkas att yngre kvinnor har större krav på sin 

kroppsbild jämfört med äldre kvinnor.  Äldre kvinnor är möjligen vana vid att kroppen 

förändras, då åldrandet ger upphov till en förändrad kropp. Gorisek et al. (2009) visade 
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dock att kroppsbilden var av betydelse även för äldre kvinnor.  En mastektomi är en 

kroppsförändring som faller utanför ramen för den normala förändringsprocessen 

(Schjölberg, 2003). Yngre kvinnor uppfattar möjligen den förändrade kroppen efter 

kirurgi svårare än äldre kvinnor, då deras kroppar inte har förändrats i samma 

utsträckning ännu. Det är dock av vikt att sjuksköterskan i sitt omvårdnadsarbete inte 

glömmer bort att äldre kvinnor ser sin kroppsbild som betydelsefull. 

 

Oregelbunden eller upphörd menstruation brukar drabba fertila kvinnor under och efter 

en kemobehandling (Varre, 2003). Menopausen kan ibland inträda, men menstruationen 

kan komma tillbaka vilket är särskilt vanligt hos yngre kvinnor. Majoriteten av de yngre 

kvinnorna hade en oregelbunden eller upphörd menstruation, men flertalet av dessa var 

inte behandlade med kemoterapi (Fobair et al., 2005). Denna störning i 

menstruationscykeln kan tänkas bero på den stress kvinnor kan uppleva i samband med 

bröstcancer och förlusten av ett bröst. Det är därför av vikt att sjuksköterskan fångar 

upp dessa kvinnor som inte behandlas med kemoterapi, och ser till att de får samtala om 

sin eventuella stress. 

 

Kroppsbilden var ett större problem hos kvinnor utan partner än hos de med (Avis et al., 

2004; Fobair et al., 2005). Detta kan relateras till Kudel, Edwards, Raja, Haythornwaite 

och Heinberg (2008) som visar att partnerns stöd kan reducera den stress kvinnor kan 

uppleva då deras kroppsbild förändras efter en mastektomi. Det kan tänkas att kvinnor 

utan partner är osäkra på sin kroppsbild och att de känner en stress över att visa sin 

kropp för andra, vilket kan vara anledningen till att de tagit beslut om rekonstruktion 

och att de vill bevara sina bröst. Osäkerheten och stressen kan tänkas leda till att de 

oroar sig över framtida sexuella relationer. Sexualiteten hos kvinnor med partner 

påverkades av hur partnern såg på dem och hur de trodde att partnern såg på dem 

(Takahashi & Kai, 2005; Rowland et al., 2005). Detta kan styrkas genom Hulter (2004) 

som beskriver att vissa män blir hämmade sexuellt av att deras partner har genomgått en 

mastektomi. Detta visar på vikten av en god relation mellan kvinnan och hennes partner 

i denna livssituation. Sjuksköterskan skall arbeta för att stödja en öppen och ärlig 

kommunikation i relationen (Bedell, 2000; Schöljberg, 2003). Det är lämpligt att 

sjuksköterskan tidigt etablerar en dialog med paret om hur betydelsefull relationen är för 

den psykosexuella hälsan. Sköld Nilsson (2010) beskriver att då kvinnan drabbas av 

bröstcancer kan relationen antingen stärkas eller försämras. Partnerns stöd till kvinnan 

hjälpte den sexuella relationen (Takahashi & Kai, 2005). Efter behandlingen måste 

kvinnan lära sig att leva med sjukdomens konsekvenser, vilket ställer krav på de 

närstående för att livet ska återgå till det normala (Sköld Nilsson, 2010). Både kvinnan 

och partnern kände en rädsla för att samlaget skulle åsamka fysisk skada (Takahashi & 

Kai, 2005). Sjuksköterskan bör informera kvinnan och hennes partner om att använda 

exempelvis kuddar som stöd vid samlag för att undvika smärta (Bedell, 2000b). 

 

Kvinnorna uttryckte en önskan om att diskutera sina psykosexuella problem, gärna med 

hälso- och sjukvården (Alicikus et al., 2009; Takahashi & Kai, 2009). Detta kan 

relateras till att hälso- och sjukvården inte behandlar sexuella problem till följd av 

behandling på grund av att vårdpersonalen inte är bekväma med ämnet (Huber et al. 

2006; Hulter, 2009). Hälso- och sjukvården bör uppmärksamma kvinnors behov av att 

diskutera och få råd med sina sexuella problem. Attityden till sexualitet är något som 

måste diskuteras i den grundläggande utbildningen för sjuksköterskor. Hulter (2004) 
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anser att ämnet sexologi bör ingå i alla grundläggande vårdutbildningar som ger en 

legitimation. Även specialistutbildade sjuksköterskor önskar mer utbildning inom 

sexologi för att känna en trygghet i samtalet om det sexuella samlivet. 

 

Sexualiteten var försämrad hos de flesta kvinnorna efter en mastektomi (Avis et al., 

2004; Geiger et al., 2006; Den Oudsten et al., 2010). Detta kan relateras till Eisinger 

(2007) som anser att kvinnans bröst är starkt sammankopplade med sexualitet, vilket 

leder till att en mastektomi kan orsaka en sexuell dysfunktion. Missnöje med 

kroppsbilden orsakade en sexuell dysfunktion hos kvinnorna efter en mastektomi 

(Markopoulos et al., 2009; Karabulut, & Erci, 2009; Alicikus et al., 2009; Frierson et 

al., 2006; Gorisek et al., 2009). Det kan tänkas att bröstens sexuella betydelse i sig 

tillsammans med kroppsbilden påverkar en kvinnas sexualitet efter en mastektomi. 

Bröstrekonstruktion och framförallt den som sparade NAC var betydande för 

sexualiteten (Manganiello et al., 2010; Didier et al., 2009). Detta kan tänkas vara 

relaterat till bröstvårtans betydande roll vid samlag, då många kvinnor exempelvis kan 

uppnå orgasm via stimulering av den (Helström, 2002). Detta kan vara betydande 

kunskap för sjuksköterskan, då kvinnor som skall genomgå rekonstruktion kan ha frågor 

gällande huruvida NAC skall bevaras eller inte. Ibland kunde dock en 

bröstrekonstruktion ha en negativ effekt på sexuallivet (Rowland et al., 2000). Detta kan 

relateras till Sköld Nilsson (2010) som beskriver att en bröstrekonstruktion kan kännas 

mindre angelägen om livet har hunnit återgå till det normala. Det kan vara av betydelse 

att inte göra en bröstrekonstruktion i samband med en mastektomi, utan låta kvinnan få 

bearbeta förlusten och sedan känna efter om en rekonstruktion är aktuell. Det är då av 

vikt att sjuksköterskan tillsammans med partnern stödjer kvinnan under denna period. 

 

Kvinnor som genomgick BCT hade en bättre kroppsbild och sexualitet jämfört med de 

kvinnor som genomgick mastektomi (Rowland et al., 2000; Engel et al., 2004; Yurek et 

al., 2000; Gorisek et al., 2009; Alicikus et al., 2009; Markopoulos et al., 2009). BCT är 

att föredra då livskvaliteten förbättras för dessa kvinnor med tiden (Ganz et al., 2004), 

och förlusten av ett bröst är möjligen det som påverkar kroppsbilden allra mest 

(Schjölberg, 2003). Det kan tänkas att ju mer av bröstet som tas bort desto mer påverkas 

kroppsbilden och sexualiteten. Detta kan vara av betydelse för sjuksköterskan att känna 

till i samband med rådgivande och stödjande samtal med kvinnor som själva har 

möjlighet att välja typ av kirurgi.   

 
 

Konklusion 

Resultatet visar att det finns faktorer som påverkar kvinnans sexualitet efter en 

mastektomi. Hur kroppen förändras, vilken typ av kirurgi som används, är betydande 

för sexualiteten. Kvinnor som genomgår BCT upplever en bättre sexuell hälsa än de 

som genomgår mastektomi. NAC bör om möjligt bevaras då den är viktig för 

sexualiteten. Relationen till partnern spelar betydande roll för sexualiteten. En stödjande 

och förstående partner leder till att kvinnor blir tillfredsställda med sin sexualitet efter 

en mastektomi. Åldern är en betydande faktor för sexualiteten efter en mastektomi. 

Yngre kvinnors sexualitet är ofta sämre än för äldre kvinnor efter en mastektomi. 

Kroppsbilden är betydelsefull för äldre kvinnor, men yngre kvinnor har större problem 

med den efter en mastektomi. Den psykologiska hälsan försämras efter en mastektomi, 
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vilket leder till en försämrad sexualitet. Obehag och smärta vid beröring samt vaginal 

torrhet kan uppkomma efter en mastektomi, vilka också leder till en försämrad 

sexualitet. 

 

 

Implikation 

En god sexuell hälsa är av betydelse för den generella hälsan. Sexualitet är i hälso- och 

sjukvården ett tabubelagt ämne, och uppmärksammas inte tillräckligt i 

sjuksköterskeutbildningen. Kunskapen bör ökas om hur sexualitet på ett lämpligt sätt tas 

upp med patienterna i grundutbildningen till sjuksköterska. Sjuksköterskan är den 

person genom vilken kommunikationen med patienten sker. Hälso- och sjukvården bör 

utforma rutiner för att patienter med en förändrad sexualitet inte skall förbigås. Det vore 

önskvärt att sjuksköterskan redan innan behandling förbereder patienten på de 

eventuella konsekvenser som kan förändra sexualiteten.  

 

Vidare forskning inom sexualitet är nödvändig för att få en större förståelse av hur 

viktig den sexuella hälsan är för den generella hälsan. Forskning utifrån både patient- 

och sjuksköterskeperspektivet vore av intresse. Sjuksköterskans och patientens 

upplevelser av att samtala om sexualitet bör utforskas vidare, för att skapa en vårdmiljö 

där sexuella samtalsämnen anses acceptabla. Det vore intressant med ytterligare 

forskning om faktorer, som exempelvis kultur, vilka kan påverka sexualiteten efter en 

mastektomi.  
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Tabell 1. Sökordsöversikt                    Bilaga I 

 

 

Sökord 

 

PubMed 

MeSH-term 

 

 

Cinahl  

Subject heading 

list 

 

PsycINFO 

Thesaurus 

 

Sexualitet 

 

 

Sexuality 

 

Sexuality 

 

Sexuality 

 

Mastektomi 

 

 

Mastectomy 

 

Mastectomy 

 

Mastectomy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabell 2. Sökhistorik                      Bilaga II 

 

 

Databas 

 

Datum 

 

Sökord 

 

Limits 

 

Antal 

träf-

far 

 

Lästa 

ab-

stract 

 

Ur-

val 1 

 

Ur-

val 2 

 

 

Cinahl 101115 (MH "Sexuality+") 

AND (MH 

"Mastectomy+")  

English 

language, 

Abstract 

available, 2000-

2010 

13 13 8 4 

PsycInfo 

 

101117 Sexuality AND 

mastectomy 

Journal articles 

only, English 

only, English 

language,  

female, 2000-

2010, age 30 

&older 

75 35 6 1 

PubMed 101115 Sexuality AND 

mastectomy  

English 

language, 

Abstract 

available, 2000-

01-01 – 2010-

12-31.  

66 66 28 
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Tabell 3. Artikelöversikt        Bilaga III: 1 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2009, 

Storbri-

tannien, 

PubMed 

Alicikus, Z., 

Gurken, I., Sen, 

R., Kentli, S., 

Kinay, M., 

Alanyali, H., et 

al.  

Psychosexual 

and body image 

aspects of 

quality of life in 

Turkish breast 

cancer: a 

comparison of 

breast 

conserving 

treatment and 

mastectomy. 

Genomföra en 

preliminärbedömning av 

hur psykosexualiteten och 

kroppsbilden fungerar i en 

grupp med på lång sikt 

sjukdomsfria, 

bröstcanceröverlevande 

kvinnor behandlade med 

mastektomi eller BCT. 

369 turkiska kvinnor som 

precis hade genomgått 

bröstcancerbehandling blev 

inbjudna, 112 deltog. Alla 

kvinnor hade fått adjuvant 

strålbehandling efter antingen 

en mastektomi (n=51) eller en 

BCT (n=61), ± 

kemobehandling och/eller 

hormonbehandling. 

Kvinnorna skulle inte ha 

några tecken på återfall eller 

spridning.  Ett frågeformulär 

med 42 frågor r/t sexualitet 

och kroppsbild användes. 

Frågeformuläret hade 

utvecklats utifrån tre 

mätinstrument, och översatts 

till turkiska.  

 

Problem med det psykosexuella och 

kroppsbilden uppkommer hos kvinnor 

som behandlas med både BCT och 

mastektomi. Kvinnor som hade passerat 

menopausen upplevde lite mer problem, 

men dessa kunde vara relaterade med en 

förlust av libido och vaginal torrhet. 

Problemen uppkommer tidigt i 

sjukdomsförloppet och därför bör dessa 

problem undersökas och behandlas i 

början av behandlingen. Vissa kvinnor 

kommer att bli hjälpta med exempelvis 

glidmedel, andra med psykologisk 

terapi ensamma eller tillsammans med 

partnern och detta bör alltså åtgärdas 

tidigt. Resultatet är likvärdigt med de 

resultat som uppkommit i liknande 

grupper i USA och Europa. 

Sjukvårdspersonal bör ta dessa problem 

på allvar.  
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Tabell 3. Artikelöversikt        Bilaga III: 2 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2008, 

USA, 

Cinahl 

 

 

 

Altschuler, A., 

Nekhlyudov, L., 

Rolnick, S., 

Greene, S., 

Elmore, J., 

West, C., et al. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positive, 

negative and 

disparate – 

women’s 

differing long-

term 

psychosocial 

experiences of 

bilateral or 

contralateral 

prophylactic 

mastectomy 

Utforska kvinnors 

tillfredsställelse av en 

profylaktisk MRM på en 

psykosocial nivå. 

Både kvalitativ och 

kvantitativ metod. 967 

kvinnor, mellan 18-80 år, 

inbjöds till studien. 283 

(30%) av de inbjudna 

kvinnorna svarade inte på 

enkäten och endast 327 

(48%) svarade på de 

kvalitativa frågorna i enkäten. 

195 av kvinnorna hade 

genomgått bilateral 

profylaktisk MRM och 772 

contralateral profylaktisk 

MRM. Enkäten skickades via 

brev till kvinnorna. Den 

övergripande delen av studien 

var kvalitativ, den 

kvantitativa delen användes 

främst för att stödja det 

kvalitativa resultatet. 

Ur den insamlade datan framkom 

positiva svar, negativa svar och 

avvikande kommentarer. De positiva 

svar som framkom var främst en lättnad 

över att slippa tänka på att få cancer 

eller att de överlevt cancer tack vare 

MRM. Främst kvinnor med 

contralateral MRM gav positiva svar. 

Negativa kommentarer kom främst från 

kvinnor som genomgått bilateral 

profylaktisk MRM. Dessa handlade 

främst om implantaten, 

rekonstruktionsprocessen och smärta. 

Denna grupp gav även fler negativa 

kommentarer kring kroppsbilden, 

sexualiteten och den emotionella oron. 

De avvikande kommentarerna kom 

främst från de kvinnor som genomgått 

bilateral profylaktisk MRM. De hade 

ofta en humoristisk antydan. Negativa 

och avvikande kommentarer var dubbelt 

så vanligt hos de kvinnor som 

genomgått bilateral profylaktisk MRM. 
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Tabell 3. Artikelöversikt        Bilaga III: 3 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2004, 

USA, 

PubMed 

Avis, N., 

Crawford, S., & 

Manuel, J.  

Psychosocial 

problems 

among younger 

women with 

breast cancer. 

Beskriva 

problemområden och 

symptom som kvinnor 

kan erfara i samband med 

bröstcancerbehandling, 

och om dessa skiljer sig 

beroende på vilken typ av 

operation och adjuvant 

behandling som 

användes. 

 

Kvalitativ tvärsnittsstudie 

med 204 kvinnor 

diagnostiserade med 

bröstcancer inom de senaste 

3.5 åren. Kvinnorna var 

mellan 25-50 år gamla då 

diagnosen ställdes. Ett 

frågeformulär som 

inkluderade standardiserade 

mätningar av problem r/t till 

bröstcancer och öppna frågor 

om kvinnornas erfarenheter 

användes. Två frågor lades 

till relaterat till kvinnornas 

ålder; oro över graviditet och 

prematur menopaus. 220 

kvinnor svarade på detta 

formulär. 

 

Resultaten från denna studie bekräftar 

tidigare resultat från andra studier att 

typ av kirurgi påverkar kroppsbilden 

och att kemoterapi påverkar 

sexualiteten. Yngre kvinnor oroar sig 

särskilt för dessa problem, och speciellt 

uttryckte de unga kvinnorna en oro för 

tidig menopaus, inklusive dess inverkan 

på den sexuella funktionen och 

fertiliteten. Med tanke på att 

hormonbehandling generellt är en 

kontraindikation för kvinnor med en 

historia av bröstcancer, understryker 

dessa slutsatser behovet av att 

identifiera alternativa åtgärder för dessa 

problem. En analys av de öppna 

frågorna kan vara bidragande till detta. 

Det är viktigt att studera de kvinnor som 

klarar sig bra efter 

bröstcancerbehandling för att kunna 

hjälpa de som klarar sig mindre bra.   

Grad I 

 

 

 



 

Tabell 3. Artikelöversikt        Bilaga III: 4 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2007, 

USA, 

Cinahl 

Beckjord, E., & 

Compas, B. 

Sexual quality 

of life in 

women with 

newly 

diagnosed 

breast cancer 

Undersöka de 

huvudsakliga effekter och 

samspelet mellan de 

variabler som är 

relaterade till sexuell 

QOL bland kvinnor som 

har överlevt bröstcancer. 

 

 

 

 

Kvantitativ metod. 294 

kvinnor med bröstcancer 

stadie 0-III deltog i studien. 

103 exkluderades senare då 

det fattades data om 

exempelvis QOL, behandling 

och demografi. N= 191. 77 % 

hade genomgått BCT och 23 

% hade genomgått MRM. 

Insamling av data skedde 

genom ett frågeformulär som 

delades ut vid 2 tidpunkter, 8 

och 15 veckor efter 

diagnosen.  

Sämre psykisk QOL, kemoterapi, och 

symptom på depression vid tiden för 

diagnosen, associerades med en sämre 

sexuell QOL. Kemoterapin påverkade 

den sexuella attraktiviteten bland de 

kvinnor som genomgick BCT. 

Majoriteten av kvinnorna värderade sin 

sexuella QOL som försämrad. Yngre 

ålder, sämre diagnos och högre nivåer 

av depressiva symtom vid den första 

tidpunkten var associerade med en 

sämre sexuell QOL vid tidpunkt två. 

Kvinnor med kemoterapi hade en sämre 

sexuell QOL vid tidpunkt två. Kvinnor 

som genomgått mastektomi hade en 

signifikant sämre sexuell QOL, men 

mellan de olika kirurgierna fanns inget 

samband med depressiva symtom. 
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Tabell 3. Artikelöversikt        Bilaga III: 5 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2009, 

Holland, 

PubMed 

Den Oudsten, 

B., Van Heck, 

G., Van der 

Steeg, A., 

Roukema, J., & 

De Vries, J. 

Clinical factors 

are not the best 

predictors of 

quality of 

sexual life and 

sexual 

functioning in 

women with 

early stage 

breast cancer.  

Granska avgörande 

faktorer för livskvaliteten 

och den sexuella 

funktionen hos kvinnor 

med tidigt stadium av 

bröstcancer efter den 

kirurgiska behandlingen. 

  

Prospektiv och longitudinell 

studie där 604 kvinnor (av 

799 behöriga) svarade på ett 

frågeformulär innan de visste 

om diagnosen var benign 

eller malign. 223 kvinnor 

hade ett tidigt stadium av 

bröstcancer, och resterande 

hade godartade bröstproblem. 

Kvinnor som tidigare haft 

abnormiteter i brösten, eller 

hade en för stor tumör för 

BCT uteslöts. Deltagarna 

skulle kunna läsa och skriva 

på holländska. Studien var 

godkänd av en lokal etisk 

kommittée. 

 

Det var främst personlighetsfaktorer och 

psykologiska faktorer som påverkade 

kvinnans sexualitet efter kirurgisk 

behandling. Kliniska faktorer kunde inte 

förutsäga livskvalitet eller sexuell 

funktion. Mer kunskap behövs inom 

detta område, vilket leder till att hälso- 

och sjukvården kan identifiera de 

kvinnor som löper risk att drabbas av 

sexuella problem. Genom att identifiera 

dessa kvinnor kan hälso- och 

sjukvården ge det stöd dem behöver.  

 

 

 

Grad II 

 

 

 

 

 

 



 

Tabell 3. Artikelöversikt        Bilaga III: 6 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2008, 

Italien, 

PubMed 

Didier, F., 

Radice, D., 

Gandini, S., 

Bedolis, R., 

Rotmensz, N., 

Maldifassi, A., 

et al. 

Does nipple 

preservation in 

mastectomy 

improve 

satisfaction with 

cosmetic 

results, 

psychological 

adjustments, 

body image, 

and sexuality? 

Undersöka hur NSM 

påverkar kvinnors 

tillfredsställelse med 

det kosmetiska 

resultatet, sexualiteten, 

och hur de anpassar 

sig psykologiskt.  

Mellan 2002 och 2004 

utvecklades och testades ett 

frågeformulär för att bedöma hur 

tillfredsställda kvinnor var med 

det kosmetiska resultatet efter 

bröstkirurgi. Två grupper som 

hade fått omedelbar 

rekonstruktion efter mastektomi 

jämfördes; NAC-rekonstruktion 

(n=97) och NSM (n=159). 453 

kvinnor blev mejlade ett 

frågeformulär, och 256 

frågeformulär var tillgängliga 

från kvinnor som gjort en 1-

årsuppföljning av sin 

bröstrekonstruktion. 

Intervjuer gjordes också med 

utvalda kvinnor för en 

psykologisk studie. Ett slutgiltigt 

frågeformulär sändes till båda 

dessa grupper. 

 

Studien visar att kvinnor uppfattade 

bröstrekonstruktionen som en hjälp för 

att bättre hantera den traumatiska 

upplevelsen av diagnosen och förlusten 

av ett bröst, om de uttryckte en 

tillfredsställelse med att ha bevarat 

bröstvårtan. De flesta kvinnor som inte 

kunde bevara bröstvårtan, skulle gärna 

haft kvar den. Kvinnorna som bevarade 

sina bröstvårtor kände sig mindre 

stympade. Den nya tekniken, vilken 

lämnar kvar 5mm körtelvävnad bakom 

bröstvårtan för att bevara 

blodtillförseln, påverkade kvinnornas 

tillfredsställelse med det kosmetiska 

resultatet, kvinnligheten och 

kroppsbilden (speciellt den nakna 

kroppsbilden) positivt.  

 

Grad I 

 

 



 

Tabell 3. Artikelöversikt        Bilaga III: 7 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2004, 

Tyskland, 

PubMed 

Engel, J., Kerr, 

J., Schlesinger-

Raab, A., Sauer, 

H., & Hölzel, D. 

Quality of life 

following 

breast-

conserving 

therapy or 

mastectomy: 

results of a 5-

year 

prospective 

study 

Jämföra långsiktig 

livskvalitet mellan 

bröstcancerpatienter 

som genomgått BCT 

eller MRM i tre 

åldersgrupper. 

Prospektiv cohortstudie. 

Kvinnorna(n=852 år 1, varav 57 

%  BCT och 43 % MRM.  

N=257 år 5) var i åldrarna 27-

91. Det enda exklusionkriteriet 

var att samtliga skulle kunna 

tyska. Frågeformulär skickades 

ut till kvinnorna ett antal gånger 

under 5 år. Frågorna berörde 

behandling, QOL och 

demografi. Under de fem åren 

kom allt färre formulär tillbaka. 

243 kvinnor exkluderades ut ur 

studien pga. en sämre hälsa.  

Kvinnor som genomgått MRM hade en 

sämre upplevelse av sin kroppsbild, 

sexuella funktion samt större störning i 

livet än de med BCT. Yngre patienter 

oroade sig mer över den framtida 

ekonomin och hälsan, samt var mer 

besvärade emotionellt och socialt. De 

yngre kvinnorna upplevde en bättre 

fysik och sexuell funktion än de äldre. 

Mellan åldersgrupperna fanns inga 

skillnader i upplevelsen av kroppsbild 

och livsstil, även kvinnor som var mer 

än 70 år visade bättre upplevelse av 

kroppsbilden vid BCT jämfört med 

MRM. Mellan åldergruppernas fanns 

inte några interaktioner mellan ålderns 

och kirurgins påverkan på kroppsbilden 

och livsstilen. Större delen av 

förändringarna i de olika variablerna 

skedde under år 1-2. Livsstil, sexualitet 

och kroppsbilds faktorer förändrades 

inte över tid. De faktorer som 

förbättrades över tid fanns i BCT- 

gruppen som var yngre än 70 år.  
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Tabell 3. Artikelöversikt        Bilaga III: 8 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2005, 

USA, 

PubMed 

Fobair, P., 

Stewart, S., 

Chang, S., 

D’Onofrio, C., 

Banks, P., & 

Bloom, J. 

Body image 

and sexual 

problems in 

young women 

with breast 

cancer 

Fastställa frekvensen 

av kroppsbilds- och 

sexuella problem de 

första månaderna efter 

behandling, bland 

kvinnor 50 år eller 

yngre, diagnostiserade 

med bröstcancer. 

Kvalitativ studie. 549 kvinnor 

(n=549), gifta eller i ett stabilt 

förhållande intervjuades inom 6 

månader efter diagnosen. 

Inklusionkriterier var att 

kvinnorna skulle vara 50 år eller 

yngre, första diagnosen med 

invasiv eller in situ bröstcancer, 

samt förstå engelska. 174 

kvinnor exkluderas före 

intervjuernas start. I intervjuerna 

ingick frågor om kroppsbild, 

sexuell aktivitet, sexuella 

problem och demografi. 56 % 

hade genomgått MRM, och 44 

% hade genomgått BCT.  

Sexuella problem som minskat sexuellt 

intresse och svårigheter med den 

sexuella njutningen, var vanligt bland 

kvinnorna i studien. Problem med 

kroppsbilden och den sexuella 

aktiviteten var inte ovanligt efter 

bröstcancerbehandlingen.  
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Tabell 3. Artikelöversikt        Bilaga III: 9 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2006, 

USA, 

PubMed 

Frierson, G., 

Thiel, D., & 

Andersen, B. 

Body change 

stress for 

women with 

breast cancer: 

The breast 

impact of 

treatment scale. 

Beskriva utvecklingen av 

ett mätinstrument som 

mäter hur brösten 

påverkar behandlingen. 

Deltagarna hade bröstcancer i 

stadium II eller III. 194 

kvinnor deltog, 44 % hade 

genomgått BCT och 56 % 

hade genomgått mastektomi. 

Frågeformulär för 

kroppsbilden, sexualiteten 

och stress användes. 

Den betydande och närvarande 

kroppsförändringsstressen kan 

uppenbara sig likväl då en kvinna är 

ensam som vid samlag. Breast-Impact 

of Treatment Scale (BITS) är ett bra 

mätinstrument för att mäta 

kroppsförändringsstress efter en 

bröstoperation. BITS kan vara 

användbar för att dokumentera effekten 

av psykologiska interventioner, för 

kvinnor med särskild stress för 

kroppsförändringen. Den bedömer 

tankar och beteenden som är 

gemensamma för kvinnors 

stressreaktioner, vilket gör att den är 

lämplig vid KBT.  

 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabell 3. Artikelöversikt        Bilaga III: 10 

 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2010, 

Sverige, 

PubMed 

Gahm, J., 

Wickman, M., 

& Brandberg, Y. 

Bilateral 

prophylactic 

mastectomy in 

women with 

inherited risk of 

breast cancer- 

prevalence of 

pain and 

discomfort, 

impact on 

sexuality, 

quality of life 

and feelings of 

regret two years 

after surgery. 

Analysera förekomsten av 

smärta och obehag i 

brösten, påverkan på 

sexualitet och livskvalitet, 

och känslor av ånger efter 

en bilateral profylaktisk 

mastektomi och 

omedelbar rekonstruktion 

med implantat. 

 

Kvinnor med en ökad risk för 

bröstcancer, men utan 

personlig historia av 

bröstcancer, som hade 

genomgått bilateral 

profylaktisk mastektomi 

(BPM) mellan 2004 till 2006 

inkluderades. Alla kvinnor 

fick före beslutet om BPM 

träffa läkare, psykologer och 

sjuksköterskor. 

Frågeformulär skickades via 

mejl. 59 kvinnor deltog och 

medelåldern vid operation var 

40 år (n=59). Hos tre kvinnor 

upptäcktes cancer in situ i ett 

av brösten. 59 % svarade på 

det frågeformulär om smärta, 

obehag, sexualitet och 

känslor av ånger. 64 % 

svarade på det andra 

frågeformuläret. 

 

Det är viktigt att informera kvinnor som 

överväger en profylaktisk mastektomi 

om risken att få oönskade biverkningar, 

som smärta och känslor av obehag i det 

rekonstruerade bröstet. Majoriteten av 

kvinnorna rapporterade också en 

förlorad förmåga att känna sexuella 

känslor i brösten efter operationen. 

Deras brösts sexuella betydelse och den 

sexuella njutningen förändrades 

negativt efter operationen. 

Livskvaliteten påverkades inte negativt, 

och känslan av ånger var nästan 

obefintlig. 

Grad I 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2006, 

USA, 

Cinahl 

Geiger, A., 

West, C., 

Nekhlyudov, L., 

Herrinton, L., 

Liu, I-L., 

Altschuler, A. et 

al. 

Contentment 

with quality of 

life among 

breast cancer 

survivors with 

and without 

contralateral 

prophylactic 

mastectomy 

Söka förståelse för de 

psykologiska effekter ett 

profylaktisk borttagande 

av ett kontralateralt bröst 

ger hos kvinnor med 

unilateral bröstcancer. 

Kvantitativ metod. De 580 

kvinnorna som deltog i 

studien var från en tidigare 

studie av forskarna, i åldrarna 

18-80 år och diagnostiserade 

med unilateral bröstcancer 

mellan 1979-1999. 297 

kvinnor föll bort från studien 

pga. obesvarade enkäter eller 

att de inte var fullständigt 

ifyllda. Sju områden ingick i 

enkäten; nuvarande 

belåtenhet med QOL, 

tillfredsställelse med 

proceduren, tankar och 

upplevelsen av bröstcancer, 

kroppsbild, sexuell 

belåtenhet, depression och 

hälso-uppfattning. Enkäten 

skickades ut till kvinnorna via 

brev. 

Majoriteten av kvinnorna var nöjda med 

sitt beslut att genomgå en kontralateral 

profylaktisk MRM efter att de 

diagnostiserats med bröstcancer. Dessa 

kvinnor upplevde en god livskvalitet. 

De kvinnor som var mindre nöjda med 

sin livskvalitet tenderade ha en sämre 

kroppsbild, vara mindre självsäkra kring 

sitt utseende, undvika tankar kring 

bröstcancer, var missnöjda med 

sexuallivet, möjligen i en depression 

samt hade en sämre generell hälso-

uppfattning. 

 

 

Grad II 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2009, 

Slovenien, 

PubMed 

Gorisek, B., 

Krajnc, P., & 

Krajnc, I. 

Quality of life 

and the effect 

on social status 

among 

Slovenian 

women after 

breast cancer 

treatment 

Undersöka om typen av 

kirurgi, BCT eller 

mastektomi, påverkar 

kvinnans livskvalitet och 

sociala status. 

Prospektiv studie som 

inkluderade kvinnor med 

nydiagnostiserad, inte 

metastaserad bröstcancer i 

Slovenien mellan 2006 och 

2008. Kvinnor som hade 

genomgått mastektomi med 

rekonstruktion inkluderades 

inte. Kvinnorna delades in i 

två grupper; de som hade 

genomgått BCT (n=184) och 

de som hade genomgått 

mastektomi (n=198). 

Kvinnorna deltog anonymt 

och frivilligt, och studien är 

godkänd av en etisk 

kommitté. 6 månader efter 

operationen ombads 

kvinnorna att slutföra ett 

frågeformulär om livskvalitet 

och social status. 382 kvinnor 

var inkluderade i studien.  

Den största icke-fysiska skillnaden 

mellan de båda kirurgityperna var 

tillfredsställelse med kroppsbilden och 

problem med sexuallivet, till fördel för 

BCT. De som hade genomgått 

mastektomi upplevde mer smärta, 

obehag, problem med kroppsbilden och 

kände sig mindre sexuellt aktiva än de 

som hade genomgått BCT. Detta tyder 

på en konsekvens av den valda 

kirurgin. Den ekonomiska och sociala 

statusen var bättre hos de kvinnor som 

hade genomgått BCT. 

Grad II 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2009, 

Turkiet, 

Cinahl 

Karabulut, N., 

& Erci, B. 

Sexual desire 

and satisfaction 

in sexual life 

affecting factors 

in breast cancer 

survivors after 

mastectomy 

Undersöka effekterna 

av behandling och 

personlighet, stöd för 

femininiteten och 

kroppsuppfattning vilka 

påverkar den sexuella 

lusten och 

tillfredsställelsen för 

kvinnor med 

bröstcancer. 

Kvantitativ metod. 123 kvinnor 

med bröstcancer som genomgått 

MRM deltog. 

Inklusionskriterierna var; 

bröstcancerdiagnos med 

mastektomi behandling, 18 år 

och äldre, gift, kunde läsa och 

förstå turkiska samt att de inte 

hade någon metastas. Studien 

godkändes av en etisk 

kommitté. Ett frågeformulär 

angående behandling, 

egenskapar av personligheten, 

behov av stöd för femininitet, 

kroppsbild, sexuell åtrå och 

tillfredsställelse med sexuallivet 

gavs till deltagarna.  

Behandling, personlighet, femininitet, 

kroppsbild och tillfredsställelse med 

sexuallivet påverkade den sexuella 

åtrån.  

Den sexuella lusten hos kvinnorna i 

studien var låg och de var något nöjda 

med sitt sexuella liv. Femininiteten och 

kroppsbilden behövde stödjas. 

Bröstcancer ger en emotionell, 

psykologisk och fysisk stress hos 

kvinnor.  

 

Grad II 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2010, 

Brasilien, 

PubMed 

Manganiello, 

A., Hoga, L., 

Reberte, L., 

Miranda, C., & 

Rocha, C. 

Sexuality and 

quality of life of 

breast cancer 

patients post 

mastectomy 

Utvärdera hur kvinnor 

med bröstcancer fungerar 

sexuellt efter en 

mastektomi, och hur 

sexualiteten är associerad 

med livskvalitet.  

Tvärsnittsstudie från 

Brasilien, där kvinnor som 

hade genomgått en 

mastektomi deltog. 

Kvinnorna skulle vara inom 

det första eller andra året efter 

mastektomin, och kunna 

kommunicera. Kvinnor som 

hade metastaserad cancer 

exkluderades. Ett 

informationsbrev skickades 

till 142 kvinnor. 48 kvinnor 

anlände spontant efter första 

förfrågan och de resterande 

94 kvinnorna blev kontaktade 

via telefon, där 25 inte kunde 

hittas, 15 hade dött och 2 

uppnådde inte kraven. 

N=100. 

Resultatet av denna studie visade att 

livskvaliteten och sexualiteten efter en 

mastektomi inte var till fördel för denna 

typ av operation. De kritiska aspekter 

som involverades var de emotionella 

och fysiska faktorerna och smärta. 

Kvinnors sexualitet i allmänhet var efter 

en mastektomi betydligt mer påverkad 

om de hade en lägre utbildning, äldre 

partner och inte hade genomgått en 

bröstrekonstruktion. 

 

Grad I 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2009, 

Grekland, 

PubMed 

Markopoulos, 

C., Tsaroucha, 

A-K., Kouskos, 

E., Mantas, D., 

Antonpoulou, 

Z., & Karvelis, 

S. 

Impact of breast 

cancer surgery 

on the self-

esteem and 

sexual life of 

female patients 

Presentera hur 

tillfredsställda kvinnor 

blir med de kosmetiska 

resultaten efter 

bröstcancerbehandling.  

Kvinnor med bröstcancer i 

stadium I eller II inkluderades 

från Grekland mellan 2004 

och 2005. Studien var 

godkänd av en etisk 

kommitté. Kvinnorna var 

behandlade med BCT (n=83), 

mastektomi utan 

rekonstruktion (n=108) eller 

mastektomi med försenad 

rekonstruktion (n=16). 12 

månader efter operation 

ombads deltagarna att fylla i 

ett frågeformulär. 207 

kvinnor deltog, och 

medelåldern var 49 år. 

Studien visade att BCT hade en mindre 

negativ inverkan på självförtroendet och 

sexuallivet postoperativt. Fastän att 

själva diagnosen hade en negativ 

inverkan på kvinnornas psyke, så var de 

som hade genomgått mastektomi med 

försenad rekonstruktion mer 

tillfredsställda än de som hade 

genomgått enbart mastektomi. 

Grad II 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2000, 

USA, 

PubMed 

Rowland, J., 

Desmond, K., 

Meyerowitz, B., 

Belin, T., 

Wyatt, G., & 

Ganz, P. 

Role of breast 

reconstructive 

surgery in 

physical and 

emotional 

outcomes 

among breast 

cancer 

survivors 

2 st syften; 

Undersöka egenskaper 

hos de kvinnor som 

genomgått BCT, MRM 

med rekonstruktion eller 

endast MRM samt 

undersöka 

skillnader/likheter mellan 

de olika kirurgiska 

behandlingarna på 

specifika aspekter som 

hälso- relaterad QOL, 

kroppsbild samt psykisk 

och fysisk sexuell 

funktion. 

Kohortstudie. Grupp 1; 1994-

1995, grupp 2; 1996-1997. 

N= 1957. Frågeformulär 

användes vid insamling av 

data. BCT (57%), MRM med 

rekonstruktion (17%) och 

MRM utan rekonstruktion 

(26%) jämfördes. 

Inklusionkriterier var att 

kvinnorna skulle ha en 

bröstcancerdiagnos, fått 

diagnosen inom 1 till 5 år, 

avslutat behandlingen minst 3 

månader tidigare, för tillfället 

var friskförklarade, hade 

ingen tidigare cancerdiagnos, 

förstå engelska samt att de 

inte skulle ha någon annan 

svår sjukdom. 

Val av kirurgi har betydelse för den 

fysiska och emotionella hälsan hos 

kvinnor med bröstcancer. De kvinnor 

som genomgick BCT upplevde kirurgin 

mer positivt än MRM grupperna. 

Kvinnor med MRM och rekonstruktion 

upplevde oftare än övriga grupper att 

bröstcancern hade en negativ påverkan 

på livet. De kvinnor som genomgått 

MRM upplevde mer fysiska problem än 

de med BCT. Kvinnor som genomgick 

MRM med rekonstruktion var yngre än 

de i de andra grupperna. De tenderade 

oftare att ha parter, högre utbildning, 

bättre ekonomi samt var vita. Grupperna 

skiljde sig inte åt vid jämförelse av 

social eller emotionell funktion.  

Grad I 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2005, 

Japan, 

PsycInfo 

Takahashi, M., 

& Kai, I. 

Sexuality after 

breast cancer 

treatment: 

changes and 

coping 

strategies 

among 

Japanese 

survivors 

Undersöka effekterna av 

bröstcancerbehandling på 

sexualiteten hos japanska 

kvinnor, och överväga hur 

vårdgivare bäst kan 

handskas med sexuella 

problem 

Kvalitativ metod. Kvinnor 

med skiljda bakgrunder och 

åldrar inbjöds från två olika 

bröstcancerkliniker. Av de 30 

som inbjöds, kontaktade 22 

författarna, 1 valde senare att 

hoppa av. N=21, varav 13 

MRM och 8 BCT. Semi-

strukturerade intervjuer 

genomfördes och bandades. 

Hälften av deltagarna hade 

två intervjuer, 1 hade tre. I 

intervjun ingick frågor om 

deltagarnas demografiska 

bakgrund, psykologiska 

reaktioner till bröstcancern, 

synen på relationen till 

familjemedlemmar, 

upplevelser om hur 

sexuallivet förändrats efter 

operationen, betydelsen av 

bröstet samt deltagarnas 

intresse av rekonstruktion.  

4 kvinnor i studien hade inte en sexuell 

partner före studien. Fyra större teman 

framkom; 1. Tvekan att återuppta 

samlag efter operation, där kvinnans 

psykiska och fysiska återhämtning 

spelade in samt hur viktigt samlag var i 

relationen. 2. Sexuella förändringar 

orsakade av behandlingen, som minskad 

sexuell upphetsning samt minskad 

frekvens av samlag. 3. Copingstrategier 

vid förändring, majoriteten gjorde 

aktiva åtgärder, ex. samtalade med 

partnern eller vårdpersonal. 4. Hur 

relation med partnern på lång sikt 

påverkades, majoriteten av kvinnorna 

kände att de hade en stabil relation efter 

sin MRM, medan 3 upplevde en kris i 

förhållandet. Det framkom att alla 

kvinnor upplevt att hälso- och 

sjukvårdpersonalen var svåra att prata 

med om sexuella problem. De önskade 

att det funnits broschyrer eller möjlighet 

att prata om problemen med en kvinnlig 

vårdgivare. 

Grad II 
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Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 

Urval 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

2000, 

USA, 

PubMed 

Yurek, D., 

Farrar, W., & 

Andersen, B. 

Breast cancer 

surgery: 

comparing 

surgical groups 

and 

determining 

differences in 

postoperative 

sexuality and 

body change 

stress 

Undersöka de 

följdtillstånd som kvinnor 

vilka genomgår MRM 

med 

bröstrekonstruktion/utan 

rekonstruktion samt BCT 

kan uppleva med aspekter 

på det sexuella livet och 

förändring av kroppen. 

Både kvalitativ och 

kvantitativ. 190 kvinnor som 

diagnostiserats och kirurgiskt 

behandlats för stadie II-III 

cancer. Antalet kvinnor 

genomgick följande kirurgi; 

78 BCT, 79 MRM, 29 MRM 

med direkt rekonstruktion 

samt 4 elektiv bilateral MRM. 

Kvinnor som uteslöts ur 

studien var yngre än 20, äldre 

än 90, hade tidigare haft en 

cancerdiagnos, påbörjat 

adjuvant terapi, var 

utvecklingsstörda, led av en 

svår psykiatrisk sjukdom, 

dementa eller hade ett annat 

livshotande tillstånd. 

Kvinnorna fick fylla i ett 

frågeformulär samt genomgå 

en intervju. 

Det sexuella beteendet skiljde sig inte åt 

mellan de tre grupperna före 

cancerdiagnosen. Efter diagnosen sjönk 

den sexuella aktiviteten hos de kvinnor 

som genomgått MRM med 

rekonstruktion, vilken hade en större 

påverkan post operativt på det sexuella 

beteendet, än BCT och MRM utan 

rekonstruktion. Rekonstruktionen sänkte 

inte kroppsförändringsstressen jämfört 

med MRM utan rekonstruktion. Båda 

MRM grupperna hade en betydligt 

högre kroppsförändringsstress än BCT 

gruppen. Kvinnor som hade en sämre 

självbild, var mindre sexuellt aktiva och 

hade svårare att hantera en förändrad 

kropp. Denna psykologiska skillnad 

spelar en roll vid val av kirurgi. 

 

 

 

Grad II 

 


