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Bakgrund 

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor idag. Var åttonde kvinna kommer 

någon gång under sitt liv att utveckla bröstcancer. Det är ofta av en slump som knutor och 

knölar upptäcks i bröstet. Inte förrän cancern nått ett mer framskridet stadium uppstår 

symtom. Den primära behandlingen är kirurgi och i många fall blir kvinnan tvungen att 

kirurgiskt avlägsna delar av eller hela sitt bröst. För att få en så bra behandling som möjligt, 

med färre återfall och en förbättrad överlevnad ges cytostatika, strålning och/eller 

hormonterapi som tilläggsbehandling. Ett cancerbesked startar en rad psykologiska reaktioner, 

vilket har en inverkan på det personliga planet. Att operera bort bröstet kan påverka kvinnan 

på många olika sätt. Detta då bröstet är en stark symbol för kvinnlighet, sexualitet och 

kroppsbild. En mastektomi lämnar en påminnelse av sjukdomen i form av ett permanent ärr.  

 

Syfte 

Att beskriva upplevelsen av kroppsbild och sexualitet hos kvinnor efter mastektomi med 

adjuvant behandling.  

 

Metod 

En litteraturbaserad studie utfördes för att besvara syftet. Aktuell och relevant forskning har 

kritiskt granskats och sedan sammanställts. Resultatet består av 17 artiklar.  

 

Resultat 

Majoriteten av kvinnorna upplevde en negativ påverkan på sexualitet och kroppsbild efter 

mastektomi med adjuvant behandling. Mastektomi upplevdes som en stympning och ett hot 

mot könsidentiteten. Viktökning, håravfall, menopausala symtom som vaginal torrhet och 

vasomotoriska symtom är alla exempel på biverkningar av den adjuvanta behandlingenvilka 

påverkade kroppsbilden samt sexualiteten. Flertalet kvinnor upplevde att det var en stor 

utmaning att se normal ut inför andra. Detta skapade begränsningar då kvinnorna undvek 

situationer då de var tvungna att exponera sina kroppar för andra. Partners reaktioner efter 

mastektomi visade sig vara avgörande för den sexuella relationen. Rädsla för partners 

negativa respons gentemot kvinnans förändrade kropp var av stor vikt gällande 

återupptagandet av sex. Det framkom dock att de kvinnor som kunde kommunicera med sina 

partners lättare kunde förhålla sig till förändringarna. Föreliggande studie visade att behovet 

av stöd från vårdpersonal var stort då ämnet sexualitet upplevdes tabubelagt. 

 

Slutsats 

I föreliggande studie konstateras det att kvinnors kroppsbild samt sexualitet påverkas negativt 

efter en mastektomi med tillhörande adjuvant behandling. Partnerns och omgivningens 

reaktion har en stor påverkan på kvinnornas samlade upplevelse efter bröstcancerbehandling. 

Vårdgivare bör erbjuda kvinnan ett utökat stöd och bör vidare uppmuntra till kontakt och 

möjligheten att ställa frågor.  

 

Nyckelord 

Sexualitet, Kroppsbild, Mastektomi, Adjuvant behandling. 
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INLEDNING 

 

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor idag (Jemal, Siegel, Xu &Ward, 

2010). Den primära behandlingen är kirurgi och i många fall blir kvinnan tvungen att 

kirurgiskt avlägsna delar av eller hela sitt bröst. För att få en så bra behandling som möjligt, 

med färre återfall och en förbättrad överlevnad ges cytostatika, strålning eller hormonterapi 

som tilläggsbehandling (Lind, Wennberg, Galgiardi & Fornander, 2001). Att operera bort 

bröstet kan påverka livet på många olika sätt. Detta då bröstet är en stark symbol för 

kvinnlighet, sexualitet och kroppsbild (Fang, Chiu & Shu, 2011). En mastektomi lämnar 

således en påminnelse av sjukdomen i form av ett permanent ärr (Holmberg & Frisell, 2010). 

Vi vill belysa kvinnors upplevelse av sinkroppsbild och sexualitet efter en mastektomi med 

adjuvant behandling. 

 

 

BAKGRUND 
 

Kroppsbild 

 

Kroppsbilden, som också kan benämnas som det fysiska jaget, innehåller de uppfattningar en 

person har om sig själv avseende kroppsfunktioner och utseende. Kroppsbilden utgör en del 

av vår självbild, och ligger till grund för denna under hela livet. Självbilden kan benämnas 

som det personliga jaget och innefattar uppfattningen om hur vi ser på oss själva i vår miljö, 

vår syn på vår egen kropp och hur den utvecklas i takt med vår personlighet. Utsätts vi för 

traumatiska händelser som vi klarar av att hantera utvecklas så småningom en positiv 

självbild. På samma sätt kan en negativ själbild utvecklas om utmaningen upplevs för stor. Att 

ha ett bra förhållande till sin egen kropp blir således viktigt för en positiv självbild 

(Schölberg, 2003). 

 

Många kvinnor lever idag med ett normativt missnöje med sin kropp. De viktigaste faktorerna 

när det kommer till missnöje kring kroppen är hur man själv ser på den samt hur andras 

uppfattning om den egna kroppen tolkas. Det faktiska utseendet spelar således väldigt liten 

roll för det psykologiska lidandet. Det är det egna förhållandet till kroppen som har störst 

betydelse (Schölberg, 2003).  

 

Då människan blir äldre tvingas hon anpassa sig till de normala förändringar som sker med 

kroppsbilden (Romanek, McCaul & Sandgren, 2005; Schölberg, 2003).En del måste dessutom 

anpassa sig till en förändring av kroppsbilden som inte är normal, som kan uppstå vid trauma 

eller sjukdom (Schölberg, 2003). En review av Emilee och Perz (2010) som berör sexualitet 

och bröstcancer beskriver hur kroppen förändras vid sjukdom. Känslan för vem människan är 

och vad hon ärkommer att skakas då hon identifierar sig med sin kropp. Kvinnans känsla av 

feminitet kommer att sättas på prov. När en människa utsätts för sjukliga förändringar hotas 

således en mängd av livets självklarheter. Vidare menar Schölberg (2003) att detta kanfå 

konsekvenser för den vidare tillfriskningsprocessen. Hur människan hanterar förändringarna 

är individuellt då den egna kroppsbilden är personlig. Faktorer som spelar in är personliga 

copingstrategier, den faktiska orsaken till förändringen samt om det finns en synlig förändring 

i utseende eller kroppsfunktion. Tron på hur omställningarna kommer att påverka det framtida 

livet i arbete, förhållande och sexualliv är också av vikt, samt vilket stöd som ges. 
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Sexualitet 
 

Världshälsoorganisationen (2002) menar att sexualitet är ett grundbehov och en aspekt av att 

vara mänsklig. Det är en integrerad del av alla människors personlighet, hos såväl man och 

kvinna som hos barn. Samlag och förmågan att få orgasm kan men behöver inte vara en del av 

vår sexualitet. Det innefattar så mycket mer. Sexualiteten får oss att söka kärlek och närhet 

och det uttrycks i våra känslor, hur vi väcker känslor hos andra och hur vi rör vid varandra. 

Sexualiteten påverkar känslor, handlingar, tankar, gensvar och genom detta påverkas vår 

psykiska och fysiska hälsa. 

 

Kroppen har en rad sexuella möjligheter men vid sjukliga förändringar eller behandlingar blir 

begränsningarna ofta tydliga. Vid långvarig sjukdom påverkas inte bara kroppsfunktioner utan 

även upplevelser av hälsa och välbefinnande. Även sexuella relationer kompliceras och 

påverkas av sjukdomen genom tabu, ideal och ömsesidiga behov. Ett cancerbesked startar en 

rad psykologiska reaktioner, vilket även har en inverkan på det sexuella planet. Hur man 

reagerar är individuellt (Emilee & Perz, 2010).  

 

Sexualitet kan enligt Krebs (2005) delas upp i tre separata men samtidigt förenade delar. 

Dessa är kroppsbild, reproduktiv förmåga och sexuell funktion. Kroppsbilden definieras av 

individens egen självbild samt hur hon upplever att andra ser på hennes kropp. Kroppsbilden 

kan förändras genom att kroppens utseende förändras, men även genom företeelser som inte 

är synliga för andra. Förändring av kroppsbilden kan ge upphov till sämre självförtroende och 

leda till minskad lust och sexuell aktivitet.Reproduktiv förmåga och sexuell funktion påverkas 

av alla de aspekter som kommer med en cancersjukdom. Cancerns biologiska tillväxt och 

metastasering, effekterna av pågående cancerbehandling, samt de psykologiska dilemman 

som uppstår är exempel på dessa (Krebs, 2006). Även anhöriga och partner drabbas av 

cancerbeskedet. Partnerns reaktion är viktigt förhur relationen påverkas. För att sex efter 

behandling inte ska bli tabubelagt är en god kommunikation mellan parterna av stor vikt 

(Emilee & Perz, 2010). Sexualiteten kanpåverkasytterligare av rädslan för att bli lämnad, 

förlorat självförtroende, förändringar i människans sexuella identitet samt oron över sig själv 

(Krebs, 2006).  

 

Tankesättet som Krebs (2005) beskriver stärks i en studie av Maughan, Heyman och 

Matthews (2001) som också menar att sexualitet kan beskrivas som flera olika men 

sammansatta delar. De menar vidare att det är av stor vikt att vårdpersonalen strävar efter att 

ge information till kvinnorna om hur cancern och dess behandling har förmågan att påverka 

kvinnornas sexuella bild av sig själva, deras sexuella funktion samt sexuella förhållanden.  

 

Bröstet 

 

För de flesta kvinnor är bröstet starkt förknippat med den ideala kroppsbilden och för 

upplevelsen av sig själv som sexuell person. Bröstet är generellt det som definierar det 

kvinnliga könet. En mastektomi kan därför bidra till en förändrad kroppsuppfattning och en 

känsla av minskad kvinnlighet (Fang, Chiu & Shu, 2011).Bröstet har idag en stark innebörd 

på många plan då det symboliserar både liv och näring, sexualitet samt sjukdom och död. 

Oavsett bröstens form och storlek, om de är drabbade av sjukdom eller om de är 

friska, kommer brösten alltid vara en del av kvinnans kropp (Yalom, 1999). 
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Bröstcancer patofysiologi 

 

I en frisk människas kropp ersätts ständigt döende celler av nya celler genom celldelning. Om 

tillväxtregleringen rubbas på grund av att en celltyp förökar sig fortare än de gamla cellerna 

av samma typ, kommer slutligen en tumör att bildas. För att bilda en tumör måste de 

transformerande cellerna utsättas för tillväxtstimulering. Exempel på tillväxtstimulering är 

hormoner eller kemiska ämnen. Om cancercellen växer utan att tränga in i kringliggande 

vävnad kallas den för godartad, benign. Växer den istället in i vävnaden runt omkring är den 

elakartad, malign. Cancerceller som växer igenom kärlväggen och in i blod- och lymfkärl kan 

lossna från tumören och färdas med blodet eller lymfan till andra platser i kroppen och 

fortsätta dela sig där. På detta sätt bildas sekundära tumörer, så kallade metastaser (Sand, 

Sjaastad, Haug och Bjålie, 2006).  

 

Det finns ett antal olika former av bröstcancer. Dessa skiljer sig från varandra med avseende 

på växtsätt, aktivitet och därmed prognos. Den vanligaste cancerformen är ductal cancer som 

uppstår i mjölkgångarnas celler. Cancer som uppstår i mjölkalveolerna kallas för lobulär 

cancer. I vissa fall kan cancer uppstå i bindväv som finns mellan mjölkkörtlarna (Järhult och 

Offenbartl, 2006).  

 

För att mjölkalveolerna och mjölkgångarnas celler ska kunna växa och dela sig behövs det 

kvinnliga könshormonet östradiol. På ungefär hälften av alla cancertumörer finns celler med 

östradiolreceptorer som behövs för att tumören ska kunna växa optimalt. Om cancercellerna 

inte stimuleras med östradiol minskar således tumörens tillväxthastighet väsentligt. De 

cancertumörer vars celler inte har östradiolreceptorer växer oberoende av östradiol. Eftersom 

denna skillnad mellan bröstcancerceller finns, undersöker man dem för att ta reda på om de 

har receptorer för östradiol eller inte. Resultatet av denna undersökning ligger till grund för 

vilken medicinsk behandling som sedan tillämpas (Sand, Sjaastad, Haug och Bjålie, 2006).  

 

Epidemiologi 

 

Den vanligaste cancerformen bland kvinnor i såväl Sverige som övriga delar av världen är 

bröstcancer. Bröstcancer utgör även den näst vanligaste dödsorsaken, efter lungcancer (Jemal 

et al. 2010). Varje år ställs totalt 55 000 cancerdiagnoser i Sverige, av dessa är fler än 7000 

bröstcancerdiagnoser (Bergh et al., 2007). Var åttonde kvinna kommer någon gång under sin 

livstid att utveckla bröstcancer. Den siffran är lägre i åldersgruppen 40-59 då en av 27 kvinnor 

kommer att drabbas. Detta visar på att bröstcancer blir vanligare högre upp i åldrarna. Antalet 

bröstcancerfall fortsätter att öka men dödligheten i sjukdomen har minskat under de senaste 

30 åren (Jemal, Siegel, Xu & Ward, 2010). Troligen på grund av en skärpt 

mammografiscreening och förbättrade behandlingsmetoder (Järhult & Offenbartl, 2006).  

 

Etiologi  

 

Orsaken till bröstcancer är fortfarande okänd, men det finns vissa faktorer som visat sig ha 

betydelse för utvecklingen. 90 procent av bröstcancerfallen är sporadiska medan en ärftlig 

komponent ses hos 10 procent av fallen. Kvinnor drabbas i större utsträckning än män och vid 

en ålder över 50 ökar risken (Järhult och Offenbartl, 2006). Östrogen har också visats ha 

betydelse för utvecklandet av bröstcancer. Riskfaktorer kan vara tidig menstruation, tidigt 

användande av p-piller, sent klimakterie, inga barn och utebliven amning samt 

östrogenbehandling efter klimakteriet (Järhult & Offenbartl, 2006). Detta styrks genom en 

studie från Taiwan som visar att kvinnor som behandlas med östrogenpreparat, samt östrogen- 
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och progesteronpreparat som kombination, hade en ökad risk för bröstcancer. Detta gäller 

framförallt äldre kvinnor (Lai et al., 2011). En studie av Kapil, Shukla, Deo & Dwivedi 

(2011) samt en studie av Drygalski et al. (2011) visar att övervikt och fetma har en stark 

koppling till utvecklandet av bröstcancer. Ytterligare en riskfaktor är alkoholkonsumtion. Ett 

frekvent alkoholintag i unga år är en riskfaktor i lika hög grad som ett alkoholintag i det 

vuxna livet (Chen et al., 2011). Den främsta yttre riskfaktorn, dock ej den vanligaste, för 

utvecklandet av bröstcancer är extern strålning mot bröstkorgsregionen (Järhult och 

Offenbartl, 2006).  

 

Symtom 

 

Det är ofta av en slump som knutor och knölar i bröstet upptäcks. Vid en primärtumör är det 

sällsynt att kvinnan uppvisar några symtom. Inte förrän cancertumören nått ett mer 

framskridet stadium, då överväxt skett på ben och hud eller då metastaser bildats i lungsäck, 

lungor och skelett uppstår symtom därifrån, så som smärta och värk. Andra symtom som kan 

tyda på bröstcancer men kräver en mer noggrann utredning är sårighet på bröst eller 

bröstvårta, sekretion eller blödning från bröstvårtan eller indragning i hud eller tidigare 

normal mamill (Järhult och Offenbartl, 2006).  

 

Diagnostik 

 

Alla bröst där förändring eller misstanke om förändring upptäcks ska utredas genom en så 

kallad trippeldiagnostik. Trippeldiagnostiken är grundpelaren för att kunna ställa en 

böstcancerdiagnos. Det har visats att så gott som alla cancerfall identifieras genom metoden. I 

ett första steg gör läkaren en klinisk undersökning. Det innebär att läkaren studerar bröstet 

noga och undersöker färg och form. Palpation av bröst och lymfkörtlar på hals och i armhåla 

utförs. Andra steget är att göra en mammografi, och om behovet finns görs ett kompletterande 

ultraljud av bröstet (Bergh et al., 2007). Mammografi betyder bröströntgen och här kan med 

stor säkerhet godartade tumörer skiljas från de elakartade. Används en noggrann och 

omfattande mammografiscreening kommer fler fall av cancer att upptäckas. Även små 

tumörer som ännu inte känns kan upptäckas i detta steg (Sinclair, Littenberg, Geller & Muss, 

2011; Morrogh, Borgen & King, 2007). En studie av Zahl, Gøtzsche och Mæhlen (2011) 

stärker det faktum att fler cancerfall diagnostiseras då upprepade mammografiscreeningar 

görs. Vad som också visats i studien är att bröstcancer genom mammografi 

överdiagnostiserats och tumörer som annars spontant skulle ha återbildats upptäcks. Största 

nackdelen med detta anses vara att tumören behandlas och att cancerbeskedet startar en rad 

psykologiska reaktioner hos patienten, vilket hade kunnat undvikas. Bergh et al. (2007), 

Järhult och Offenbartl (2006)samt Holmberg och Frisell (2010) menar dock att införandet av 

mammografi generellt leder till en bättre prognos för bröstcancerpatienter, då tumörer kan 

upptäckas tidigare.  

 

Som ett tredje steg i diagnostiken tas ett vävnadsprov, en så kallad biopsi. Cancerdiagnosen 

kan aldrig fastställas utan att ett vävnadsprov har tagits. För att utföra en biopsi från det 

misstänkta cancerområdet finns olika metoder. De metoder som vanligen används är 

finnålsbiopsi eller mellannål/grovnålsbiopsi. Om tumören inte kan kännas med händerna görs 

biopsin med vägledning av mammografi alternativt ultraljud. Vid finnålsbiopsi suger läkaren 

ut celler med en tunn nål för cytologisk bedömning. Metoden är snabb och enkel och 

diagnosen kan ställas på en gång. Mellannål/grovnålbiopsi är mer omständig och ger en 

vävnadscylinder för så kallad histopatisk vävnadsbedömning. Då studeras inte bara enstaka 

celler utan även hur cellerna växer. Om biopsin inte kunnat fastställa om det rör sig om cancer 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zahl%20PH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22G%C3%B8tzsche%20PC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22M%C3%A6hlen%20J%22%5BAuthor%5D
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eller ej utförs en kirurgisk biopsi, vilket innebär att förändringen i bröstet opereras bort. 

Genom vävnadsprovet erhålls viktig information om tumörens biologiska egenskaper som 

hormonkänslighet med avseende på östradiol och hur fort tumörcellerna delar sig. (Bergh et 

al., 2007). 

 

Behandling 

 

Då cancerdiagnosen är fastställd ska läkarna besluta behandlingsmetod. Beslutet sker i samråd 

med patienten men grundas på läkarens kunskaper. Det finns tre olika behandlingsprinciper 

för bröstcancer; kirurgi, strålning och läkemedel. De två sistnämnda benämns i studien som 

adjuvant behandling. För att behandlingen ska vara så effektiv som möjligt är det många 

läkare med olika specialiteter involverade i planeringen (Bergh et al., 2007).  

 

Kirurgi 

 

Kirurgi har en mycket viktig roll i bröstcancerbehandlingen och är oftast den primära 

behandlingen. De olika kirurgiska behandlingsmetoderna som används idag är bröstbevarande 

kirurgi och mastektomi, med eller utan bröstrekonstruktion. Idag utövas bröstbevarande 

kirurgi som det lämpligaste alternativet i de flesta operabla bröstcancerformer. Det innebär att 

endast tumör och omkringliggande vävnad opereras bort (Holmberg & Frisell, 2010; Järhult 

& Offenbartl, 2006). För att undvika att tumören kommer tillbaka tas den bort med god 

marginal. Den här typen av kirurgi lämpar sig för tumörer som är mindre än 3-4 cm. 

Bröstbevarande kirurgi är dock inte alltid den mest tillämpbara metoden för alla patienter med 

bröstcancer. Tumörens storlek, dess placering i bröstet och bröstets egen storlek är avgörande 

för val av kirurgi. Även kvinnans egen önskan har betydelse för beslutet. Om bröstbevarande 

kirurgi inte bedöms vara lämplig görs en mastektomi (Järhult & Offenbartl, 2006).  

 

Mastektomi innebär att all bröstkörtelvävnad samt vävnad upp mot axillen, mamill och 

vårtgård opereras bort. Stora och lilla bröstmuskeln lämnas dock kvar. Metoden var tidigare 

förstahandsval för kirurgiska ingrepp (Holmberg & Frisell, 2010). 

 

Bröstrekonstruktion efter mastektomi har utförts sedan 1970-talet. Vid en bröstrekonstruktion 

återskapas bröstets form och volym med hjälp av implantat eller kroppsegen vävnad eller 

genom en kombination av dessa. Operationsmetoden beror på patientens kroppsbyggnad, 

medicinska orsaker och patientens egna önskemål. Den postoperativa vården efter en 

rekonstruktiv kirurgi jämfört med en mastektomi är dock betydligt mer känslig. Hematom, 

infektioner eller ett felaktigt lagt förband kan riskera resultatet av bröstrekonstruktionen 

(Ringberg & Rydén, 2007).  

 

Även förebyggande mastektomi utförs. Detta lämpar sig för den patientgrupp friska kvinnor 

som konstaterats ha hög risk att drabbas av ärftlig bröstcancer. Efter onkogenetisk 

konsultation och flera års kontroller med palpation, mammografi och ultraljud väljer en del av 

dessa kvinnor att genomgå en profylaktisk mastektomi med omedelbar rekonstruktion. 

Ingreppet minskar risken för insjuknandet i bröstcancer med 90 procent (Ringberg & Rydén, 

2007.)  

 

Idag är det rutin att man under kirurgi vid bröstcancer använder sig av metoden sentinel node-

biopsi. Detta innebär att portvaktskörteln, som är den första lymfkörteln som dränerar 

brösttumören, identifieras och analyseras. Portvaktskörteln identifieras med hjälp av en 

radioaktiv isotop, blå färg och analyseras under hela operationen. Om portvaktskörteln 
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innehåller metastatiska cancerceller utförs en axillutrymning och ett tiotal ytterligare 

lymfkörtlar avlägsnas. Om körteln däremot är frisk och fri från tumörceller lämnas armhålan 

utan ytterligare kirurgi (Holmberg& Frisell, 2010). Reimer, Fitkau, Markmann, Stachs och 

Greber (2008) har funnit att sentinel node-biopsi är av stor betydelse för att rätt behandling 

ges efter operation.  

 

Adjuvant behandling 

 

Strålning- cytostatika och hormonterapi är alla tilläggsbehandlingar. Efter kirurgi ges ofta 

strålbehandling som tilläggsbehandling. Strålbehandling är en lokal behandlingsform och kan 

ges till områden som inte är tillgängliga för rutinmässig kirurgi. Behandlingen görs för att 

minska risken för att kvarvarande cancerceller i bröstet ska börja växa igen. Återfallsrisken är 

stor men erhåller patienten strålbehandling mot bröstvävnaden minskar risken för återfall med 

två tredjedelar. Tumörens egenskaper och utbredning är avgörande för hur strålbehandlingen 

sker (Bergh et al., 2007). Strålbehandling kan leda till akuta och sena biverkningar. Under 

pågående behandling kan rodnad och svullnad uppkomma. Efter avslutad behandling kan i 

sällsynta fall pneumoniter och annan lungpåverkan ses som en biverkning (Lind, Wennberg, 

Galgiardi & Fornander, 2001). 

 

För att uppnå en ännu bättre effekt av behandlingen med färre återfall och en förbättrad 

överlevnad görs tillägg av cytostatika. Undersökningar har visat att lokala återfall kunde 

minska med 35 procent hos kvinnor under 50 år och 20 procent hos kvinnor i åldersgruppen 

50-60 år, om cytostatikabehandling tillades (Bergh et al., 2007). Det har visats att cytostatika i 

kombination med strålningsbehandling minskar metastasbildningen och dess spridning i 

kroppen signifikant i jämförelse med endast cytostatikabehandling (Wang et al., 2011). I vissa 

fall är tumören så stor eller placerad på ett sätt som gör att den inte går att operera. Genom 

preoperativ cytostatikabehandling kan tumören krympas så den blir kliniskt operabel 

(Holmberg och Frisell, 2010). Även cytostatikabehandling medför en rad biverkningar. I 

början av behandlingen är oro den mest frekventa biverkningen följt av avsaknad av energi, 

nedstämdhet och smärta. Under behandlingens gång visar sig fatigue bli mer påtagligt och den 

biverkning som rapporteras mest frekvent, följt av brist på energi, oro, sömnsvårigheter, 

muntorrhet, smärta, domningar i fötter och händer, nedstämdhet, förändrad smak, illamående 

och koncentrationssvårigheter (Spichigera et al., 2011) En studie av Vearncombe et al., 

(2011) visar även att av de kvinnor som inte nått klimakteriet innan diagnosen av bröstcancer 

kommer majoriteten av dem antingen utveckla permanent amenorre eller uppleva övergående 

avtagande menstruell aktivitet.  

 

Efter operation analyseras tumören för att se hur hormonberoende tumörcellerna är. Sjuttio till 

åttio procent av bröstcancertumörerna är hormonkänsliga och således beroende av östradiol 

för att växa. Då ges antihormon som blockerar östrogenets effekt och på så vis minskas risken 

för återfall. Denna behandling är minst lika viktig som cytostatika. Studier har visat att 

hormonbehandling kan ge upphov till biverkningar som ökad vaginal torrhet och smärta vid 

samlag, speciellt hos yngre kvinnor (Mok, Juraskova & Friedlander, 2008). Glaus et al., 

(2006) fann vidare biverkningar som värmevallningar, viktökning, trötthet, ett minskat 

sexuellt intresse och vaginal torrhet hos kvinnor med bröstcancer som genomgått 

hormonbehandling. I en annan studie hittades samband mellan graden av vaginal torrhet och 

den sexuella funktionen (Broeckel, Thors, Jacobsen, Small & Cox, 2002). 
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SYFTE 

Syftet var att beskriva upplevelsen av kroppsbild och sexualitet hos kvinnor efter mastektomi 

med adjuvant behandling.  

 

Frågeställningar 

 Hur upplever kvinnor sin kroppsbild efter mastektomi med adjuvant behandling? 

 Hur upplever kvinnor sin sexualitet efter mastektomi med adjuvant behandling?  

 

 

METOD 

 

Metodval 

 

En litteraturbaserad studie valdes för att besvara syftet. Detta för att det sedan tidigare finns 

en stor mängd forskning inom ämnet och således ett behov att beskriva kunskapsläget inom 

det valda området. För att avgöra om tillräckligt underlag fanns för att genomföra studien 

utfördes en pilotsökning. Den litteraturbaserade studien baseras på relevant och aktuell 

forskning som i enlighet med Forsberg och Wengström (2008) har granskats och sedan 

sammanställts. 

 

Datainsamling  

 

Datainsamlingen utfördes i PubMed och PsychInfo. PubMed är en omfattande databas med 

huvudsakligen vetenskapliga artiklar som behandlar omvårdnad och medicin. PsychInfo är en 

databas som redovisar psykologisk forskning inom omvårdnad och medicin (Forsberg & 

Wengström, 2008). Datainsamling utfördes även i Cinahl men då samtliga artiklar av intresse 

återfanns i PubMed uteslöts Cinahl.  

 

Databassökning 

 

Sökord till databassökning utformades efter ämnesområdet enligt Forsberg och Wengström 

(2008). Vid sökningen i PubMed användes svenska MeSH för att hitta relevanta MeSH-

termer och i PsychInfo gjordes fritextsökning. MeSH-termen ”mastectomy” kombinerades i 

olika sökningar med AND och MeSH-termen ”body image” och sexuality som fritextsökning. 

Sökningen redovisas i Tabell I. I PsychInfo användes samma sökord och ”altered body 

image” lades till i sökningen, detta redovisas i Tabell II. En del artiklar återfanns i flera 

databaser eller vid olika sökningar. Dessa inkluderas därför bara i första urvalet.  

 

Manuell sökning 

 

Vid granskning av funna artiklar påträffades flera referenser av intresse. För att finna 

primärkällan gjordes en manuell sökning utifrån artikelns referenskälla (Forsberg & 

Wengström, 2008). Genom denna sökning inkluderades en artikel i den litteraturbaserade 

översikten.  

 

Urval 

 

Undersökningsgruppen begränsades till kvinnor som genomgått mastektomi oberoende av 

ålder och geografiskt ursprung. Artiklarna skullefinnas tillgängliga på engelska. 

Urvalskriterier vid val av artiklar innefattade att artiklarna skulle vara vetenskapliga 
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originalartiklar i fulltext samt publicerade på 2000-talet. Artiklarna skulle svara mot studiens 

syfte, utgöra senaste forskningsresultat samt vara etiskt granskade (Forsberg och Wengström, 

2008).Totalt ingick 17 antal artiklar i studien.  

 

Tabell I. Sökning i PubMed 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Granskade 

abstracts 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

”Mastectomy”[mh] 

and sexuality 

English 

language 

170 36 12 5 

”Mastectomy”[mh] 

and ”body 

image”[mh] 

English 

language 

348 32 16 4 

”Mastectomy”[mh] 

and ”body 

image”[mh] and 

sexuality 

English 

language 

73 15 7 0 

 

Tabell II. Sökning i PsychInfo 

Sökord Begränsningar Antal träffar Granskade 

abstracts 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

Mastectomy 

and body 

image 

English 

language 

428 28 13 4 

Mastectomy 

and sexuality 

English 

language 

314 19 11 3 

Mastectomy 

and altered 

body image 

English 

language 

11 5 4 0 

 

 

Dataanalys 

 

Artiklar med titel som föreföll relevant för studiens syfte valdes ut och därefter lästes 

artiklarnas abstracts. De artiklarna som fortfarande föreföll intressanta lästes i sin helhet av 

författarna på var sitt håll. Materialet bearbetades gemensamt och i enlighet med Forsberg och 

Wengström (2008) bearbetades materialet utifrån syfte och frågeställningar. Studiernas 

resultat diskuterades av författarna och artiklar som skulle ingå i den litteraturbaserade studien 

valdes gemensamt ut. 

 

Värdering och klassificering 

 

Artiklarna klassificerades och värderades utifrån ett modifierat bedömningsunderlag utformat 

av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006), bifogas 

som bilaga I. Artiklarna sammanställdes vidare i en matris, bifogas som bilaga II.  

 

Tillförlitlighet 

Samtliga artiklar har lästs av författarna var för sig och har sedan sammanförts och diskuterats 

för att eftersträva hög tillförlitlighet. Endast originalartiklar har inkluderats, klassificering har 

genomförts efter bedömningsmall och vedertagna ämnesordsökningar har utförts (Forsberg 

och Wengström, 2008). 
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Forskningsetiska överväganden 

Författarna till föreliggande studie strävade efter att endast artiklar som sedan tidigare har 

granskats av en forskningsetisk kommitté, eller artiklar där grundliga etiska överväganden 

gjorts, skulle användas. När resultatet sammanställdes tilläts inga personliga värderingar 

påverka resultatet. En objektiv sökning gjordes och information från artiklar som visade på 

olika resultat presenterades. Vidare har inga plagiat av andra författare eller forskare 

förekommit och all information har tydliga referenser, således går den enkelt att härleda 

(Helgesson, 2006). 

 

 

RESULTAT 

 

Resultatet från föreliggande studie redovisas nedan under två huvudområden som utgår från 

studiens syfte, ”Sexualitet” och ”Kroppsbild”. Under dessa huvudrubriker presenteras 

inledningsvis huvudfynden inom respektive område. Då resultatet bearbetades framkom 

ytterligare undertemansom användes för att redovisa studiens resultat. Dessa presenteras som 

underrubriker.Under huvudrubriken sexualitet återges följande underrubriker: sexuell 

dysfunktion, adjuvant behandling, relationer, stöd samt ålder. Under huvudrubriken 

kroppsbild ses utseende och fysiska förändringar, stympning, ärret, könsidentitet, sociala 

sammanhang och upplevelse av bröstrekonstruktion.  

 

Sexualitet 

 

Sexuell dysfunktion 

 

Svårigheter relaterade till sexualitet och sexuell funktion var vanligt och uppkom efter 

kirurgieller adjuvant behandling (Bukovic, Fajdic, Hrgovic, Kaufmann, Hojsak & Stanceric, 

2004; Cebeci, Balci, Yangin & Tekeli, 2010; Fallbjork, Karlsson, Salander & Rasmussen, 

2010; Fobair, Stewart, Chang, D’Onofrio,Banks& Bloom, 2005; Takahashi & Kai, 2010; 

Sbitti et. al, 2011). De flesta kvinnorna var nöjda och hade inga problem med sitt sexliv innan 

bröstcancerbehandlingen. Efter behandlingen sågs en stor försämring(Bukovic et al., 2004; 

Sbitti et. al., 2011). Gemensamt för flera studier var att samlagsfrekvensen blev mer 

oregelbunden eller avbruten (Bukovic et al., 2004; Cebeci et al., 2010; Sbitti et al., 2011; 

Takahashi & Kai, 2010). 

 

I en studie av Takahasi och Kai (2010) utmärkte sig tre faktorer som påverkade processen att 

återuppta sex efter behandling. Kvinnornas psykiska och fysiska återhämtning, vikten av att 

ha sex i förhållandet samt rädsla för partnerns eventuella negativa respons. Tiden det tog 

innan de återupptog sex efter kirurgin varierade, från bara några dagar upp till tio månader 

(Takahashi& Kai, 2010). Deltagarna i studien av Cebeci et al. (2010) uppgav att de inte hade 

samlag medans operationssåret läkte, under de första 10 dagarna efter cytostatika- och 

strålbehandling. 

Ytterligare anledningar till att kvinnorna valde att inte återuppta sex berodde på fysiska 

komplikationer som trötthet och läkning av operationssåret (Cebeci et al., 2010; Takahashi & 

Kai, 2010) samt minskad lust och smärta vid samlag (Cebeci et al., 2010).Flera kvinnor 

upplevde att bli rörd eller smekt runt det opererade eller strålade området kring bröstet var 

extremt obehagligt och bad sina partners att inte röra dem där. Dessa fysiska problem störde 

kvinnornas koncentration och fokus på att njuta. Partnerns oförutsedda rörelser under sex som 



 10 

att t.ex. plötsligt grabba tag i kvinnans arm upplevdes som en rädsla då armen inte hade fått 

tillbaka sin fulla rörlighet efter kirurgin. (Takahasi och Kai, 2010). En tredjedel av deltagarna 

i studien av Sbitti et al. (2011) klagade på svårigheter att uppnå orgasm, brist på 

tillfredställelse och korthet av upphetsning. Den största orsaken till sexuell dysfunktion efter 

behandling i studien av Bukovic et al. (2004) var relaterat till en förändrad kroppsuppfattning 

och känsla av attraktivitet. Kvinnorna berättade att de kände sig stympade. Vidare fann 

Panjari, Bell och Davis (2010) att kvinnor med problem kring kroppsbilden hade nästan 

dubbelt så stor risk att drabbas av problem med den sexuella funktionen. 

 

En försämring av den sexuella funktionen kunde ses i samma utsträckning hos de kvinnor 

som genomgått en radikal mastektomi och de kvinnor som genomgått en bröstbevarande 

kirurgi. Undersökningen visar på sexuell dysfunktion efter bröstcancerbehandling, men visar 

inte på skillnader beroende på val av kirurgi (Bukovic et al., 2004). 

 

Adjuvant behandlig 

Samtliga studier som berörde sexualitet efter mastektomi nämnde adjuvant behandling som en 

faktor som påverkade kvinnors sexualliv negativt. Den adjuvanta behandlingen gav upphov 

till menopausala symtom (Avis, Crawford, Manuel, 2003; Cebeci et al., 2010, Fobair et al., 

2005; Panjari et al., 2010; Sbitti et al., 2011; Takahasi & Kai, 2010).  

 

De menopausala symtom som framkom var vaginal torrhet (Avis et al., 2003; Cebeci et al., 

2010; Fobair et al., 2005; Sbitti et al., 2011; Takahashi & Kai, 2010), vasomotoriska symtom 

som värmevallningar och svettningar (Avis et al., 2003; Panjari et al., 2010) samt viktökning 

(Avis et al., 2003). Kvinnor med vasomotoriska symtom hade nästan dubbelt så stor risk att 

drabbas av problem med den sexuella funktionen (Panjari et al., 2010). Flera studier fann att 

den minskade vaginala lubrikationen gav upphov till smärtsamma samlag, vilket ansågs vara 

av stor vikt för den sexuella funktionen (Cebeci et al., 2010; Sbitti et al., 2011; Takahashi & 

Kai, 2010).  

 

Många kvinnor upplevde att de adjuvanta behandlingarna gjorde dem trötta och mindre 

intresserade av sex (Avis et al., 2003; Cebeci et al., 2010; Sbittiet al., 2011; Takahashi & Kai, 

2010). Den fysiologiska påfrestningen var enligt Takahashi & Kai (2010) huvudorsaken till 

minskad sexuell lust. En del kvinnor upplevde även ömmande bröst (Avis, Crawford & 

Manuel). 

 

Påverkan på relationer 

Partners reaktioner efter mastektomi visade sig vara avgörande för den sexuella aktiviteten i 

relationen (Arroyo & Lopez, 2011; Avis et al., 2003; Bukovic et al., 2004; Cebeci et al., 2010, 

Elmir et al., 2010; Takahashi & Kai, 2010).

Rädsla för partners negativa respons gentemot kvinnans kropp efter mastektomin lyftes som 

en orsak till tveksamhet kring att återuppta sex (Arroyo & Lopez, 2011; Cebeci et al., 2010; 

Elmir et al., 2010; Takahashi & Kai, 2010). Kvinnorna uppgav att de var oroliga för att bli 

oattraktiva och oönskade av män, speciellt deras partners (Elmir et al., 2010). I en studie av 

Cebeci et al. (2010) beskrevs en rädsla över att männen skulle förödmjuka dem efter 

operation, således upplevde kvinnorna att de inte förmådde initiera samlag. Vidare fann 

Cebeci et al. (2010) att de flesta deltagarna inte kunde säga nej till deras män, när de inte ville 

ha samlag. Alla kvinnorna uppgav att initiativ till sex skulle komma från mannen. 
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Kvinnorna var uppmärksamma på mäns beteenden och rädda för att bli avvisade. Då deras 

partners inte visste hur de skulle behandla kvinnorna, och var rädda för att de skulle göra 

något som skadade dem så vardet lätt att kvinnorna tolkade detta beteende som ett tecken på 

avvisande eller förakt då partnern inte tog kommando i deras fysiska umgänge (Arroyo & 

Lopez, 2011). partnerns svårighet att förstå kvinnans 

känslor som ett problem. Studien av Takahashi och Kai (2010) visade dock att chockenav att 

ha fått diagnosen cancer stundtals gjorde att kvinnorna inte kunde förmå sig att tänka på 

deraspartners känslor. Vidare fann Takahashi och Kai (2010) att kvinnornas rädsla för 

partnerns respons och att bli bortstötta snarare var associerat med deras egen acceptans för hur 

deras bröst förändrats.  

Bukovic et al. (2004) framkom dock att majoriteten av deltagarna inte märkte 

någon negativ attityd från partners efter behandlingen. De flesta kvinnorna upplevde sin 

partners attityd likadan som innan mastektomin, eller mer posititv. Partners beskrev som 

stöttande och kärleksfulla. Vidare fann Avis et al. (2003) att majoriteten av kvinnorna i 

studien upplevde att cancern stärkt deras relationer. Takahashi och Kai (2010) menade att 

parets sexualitet var en produkt av interaktionen och kommunikationen mellan båda parter. 

De fann att de deltagare som kunde kommunicera ärligt och rakt med sin partner lättare kunde 

förhålla sig till en förändring av sexlivet efter kirurgin. Några av de gifta kvinnorna såg inte 

på de sexuella förändringarna som ett hot för deras relation. En gemensam faktor hos dessa tre 

var att de inte hade lagt så stor vikt vid sex med deras partner innan cancerdiagnosen.

Det framkom även att ett fåtal kvinnor trodde att kirurgin skulle minska deras chanser till att 

ingå i nya relationer. De uppgav att de förställde sig ensamma resten av livet. De kände sig 

socialt missgynnade i jämförelse med andra kvinnor. Det gav upphov till en känsla av 

osäkerhet inför framtiden (Piot-Ziegler et al., 2010). 

 

Upplevelse av stöd 

Flera studier visade att deltagarna inte tagit upp frågor eller pratat kring sexualitet då detta 

fortfarande ses som ett kontroversiellt ämne. Studier visade att det fanns ett behov av stöd och 

information från vårdpersonal (Bukovic et al., 2004; Sbitti et. al, 2011; Takahashi & Kai, 

2010). Då det visats att en stor del av kvinnorna inte pratade om sex med sin partner beskrevs 

vikten av vårdgivarens roll för att underlätta kommunikationen mellan kvinnan och hennes 

partner (Bukovic et al., 2004; Takahashi & Kai, 2010). Det beskrevs av kvinnan och hennes 

partner att fler broschyrer kring sexualitet och cancerbehandling hade varit av värde. Vidare 

fanns en önskan att vårdgivaren tydligare skulle visat att devar öppna för frågor som rörde 

sexuallivet (Takahashi & Kai, 2010). I en studie av Sbitti et. al (2011) hade ingen av 

deltagarna erhållit information om hur sjukdomen och behandlingen kunde komma att 

påverka deras sexliv.  

 

Elmir, Jackson, Beale och Schmied (2010) fann att kvinnorna som fått stöd från familj och 

vänner under diagnos, kirurgi och behandling upplevde att återhämtningen påskyndades. 

Stödet bidrog även till att de kunde känna lycka samt styrka och vitalitet.  

 

Ålderns betydelse 

 

Äldre kvinnor löpte mindre risk att drabbas av stress relaterat till sexuella faktorer (Panjari et 

al., 2010&Yurek et al., 2000). Yurek et al.fann att yngre kvinnor rapporterade större 
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emotionell stress efter kirurgin. Vidare uppgav kvinnorna i studien av Piot-Ziegler et al. 

(2010) att de var mindre oroade över mastektomin på grund av deras höga ålder.  

Adachi et al. (2007) fann att lägre ålder hade en negativ inverkan på kvinnornas 

sinnesstämning, samt att en högre ålder var associerat med bättre mental hälsa samt 

välmående. Vidare fann Avis et al. (2003) att en yngre ålder vid diagnos var relaterat till 

större sexuell dysfunktion samt oro över eventuell graviditet. I motsats till detta fann Sbitti et 

al. (2010) inga samband mellan sexuell funktion och ålder. 

 

Fallbjörk et al. (2010) fann att val av bröstrekonstruktion förknippades med ålder. Yngre 

kvinnor lade större vikt vid sitt utseende och valde därför en rekonstruktion framför enbart 

mastektomi.  

 

Kroppsbild 

 

Utseende och fysiska förändringar 

 

Konsekvenserna av bröstcancern och dess behandling påverkade kvinnornas kroppsbild 

negativt(Arroyo & Lopes, 2011; Bukovic et al., 2004; Denford, Harcourt, Rubin & Pusic, 

2011; Elmir et al., 2010; Falk Dahl, Reinertsen & Nesvold, 2010; Fobair et al., 2005; Panjari 

et al., 2010; Piot-Ziegler, Sassi, Raffoul & Delaloy, 2010; Rasmussen, Hansen & Elverdam, 

2010; Sbitti et, al. 2011; Takahashi & Kai, 2010). Kroppsförändringen blev en utmaning för 

kvinnans identitet. Mastektomin genererade tillsammans med kroppsförändringen en djup 

identitetskris, och gav upphov till känslan av att förlora sig själv (Piot-Ziegler et al., 2010).  

 

Faktorerna som påverkade kroppsbilden negativt efter bröstcancerbehandling var många. 

Viktuppgång, viktnedgång samt håravfall nämndes i flera studier (Avis et al., 2003; Nissen, 

Swenson & Kind, 2002; Piot-Zegler et al., 2010; Sbitti et. al, 2011). Viktökning och håravfall 

upplevdes av många kvinnor som mer påfrestande än kirurgin då detta syntes utåt på ett annat 

sätt (Avis et al., 2003). Deltagarna i studien av Nissen et al. (2003) upplevde att det var mer 

traumatiskt att förlora håret än att gå igenom kirurgin.  

 

Ytterligare en faktor som påverkade kroppsbilden var den hormonella förändringen då den 

adjuvanta behandlingen framkallade menopaus (Piot-Ziegler et al., 2010; Sbitti et. al, 2011). 

Även sämre mental hälsa och lägre självkänsla påverkade kroppsbilden på ett negativt sätt 

(Fobair et al., 2005; Sbitti et al., 2011), samt fatigue (Sbitti et al., 2011). Vidare fann Fobair et 

al. (2005) att partnerns eventuella svårigheter i att förstå kvinnans känslor kunde ge upphov 

till en försämrad kroppsbild.  

 

I en studie av Sbitti et al. (2011) jämfördes påverkan på kroppsbild hos patienter som 

genomgått mastektomi med patienter som gjort bröstbevarande kirurgi. Det framkom att 

mastektomigruppen kände sig i större grad kroppsligt oattraktiva. Detta stärks i studien av 

Panjari et al. (2010). Vidare fann Falk Dahl et al. (2010) att kvinnor med försämrad 

kroppsbild rapporterade sämre hälsa, i större utsträckning var diagnostiserade med ångest 

eller depression samt kronisk fatigue. 

 

Upplevelse av det förändrade bröstet 

 

Flertalet av kvinnorna upplevde mastektomin som en stympning eller amputation (Bukovic et 

al., 2004; Piot-Ziegler et al., 2010; Arroyo & Lopez, 2011). Förlusten av ett bröst upplevdes 

av kvinnorna som en attack mot kroppsbilden, de började oroa sig för de estetiska dragen och 
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detta gjorde att de inte kände sig lika attraktiva (Arroyo & Lopez, 2011). Många av kvinnorna 

upplevde att mastektomin hade tagit bort en del av deras känsla av att vara dem, en bit av 

deras identitet. De kände att en rekonstruktion var det enda sätet att återbilda det. Att få 

tillbaka en del av sin feminitet (Denford et al., 2011).  

 

I studien av Piot-Zegler et al. (2010) beskrevs oro och ångest över att upptäcka den tomma 

platsen och ärret som fanns kvarefter den radikala operationen. Det beskrevs att kvinnan 

duschat med ansiktet bortvänt från ärret under flera månader.Även Takahashi och Kai (2010) 

gav exempel på detta. Synen av operationsärretbeskrevs som så chockerande att reaktionen 

vid synen av ärret var värre än då cancerdiagnosen ställdes. I studien av Arroyo och Lopez 

(2011) berättades det att det tog upp till sex månader innan kvinnorna kunde konfrontera 

spegelbilden. Mastektomi upplevdes inte som ett enkelt ingrepp som lämnade ytliga ärr (Piot-

Ziegler et al., 2010). 

 

Påverkan på könsidentitet 

 

Majoriteten av kvinnorna uppgav att de var rädda för att de inte längre skulle känna sig 

kvinnliga. De utryckte oro över hur mastektomin skulle påverka deras könsidentitet. (Elmir et 

al., 2010; Fobair et al., 2005; Piot-Ziegler et al., 2010). Bröstet beskrevs som viktigt, både för 

kvinnlighet samt intimitet (Piot-Ziegler et al., 2010). 

 

Mastektomi framkallademånga känslor kring kroppsförändringen, och den kropp kvinnan fick 

vid födseln blev plötsligt inkräktad på. Utseendetupplevdes vara en viktig aspekt av feminitet, 

speciellt i sociala sammanhang (Piot-Ziegler et al., 2010).Att skämmas över sin kropp var ett 

problem som upplevdes(Fobair et al., 2005). Kvinnorna uttryckte en oro över att framstå som 

könslösa eller att känna sigmanliga. Det uttrycktesäven att det skulle innebära att gå tillbaka i 

utvecklingen och åter bli en flicka. (Piot-Ziegler et al., 2010). 

 

Kvinnor beskrev oro över att förlora vårtgården som ansågs vara en central del av bröstet. Då 

vårtgården är en kontakt med andra genom amning eller sexuella relationer representerar den 

intimitet, sensualitet, och är en synlig symbol för kvinnlighet. Det framkom att kvinnorna i 

studien förknippade bröstet med moderskap, graviditet och fertilitet. Några av kvinnorna 

uppgav att mastektomin framkallade oro över att ingreppet skulle hindra dem från att kunna få 

barn (Piot-Ziegler et al., 2010). 

 

Kvinnor som inte hade någon partner var mer troliga att skämmas över sin kropp och oroa sig 

över sin sexuella attraktivitet (Fobair et al., 2005).  

Sociala sammanhang 

 

Flera studier beskriver hur kvinnorna försökte dölja de fysiska förändringarna med kroppen 

efter cancern.För flera av kvinnorna var den stora utmaningen att se normal ut inför andra 

(Arroyo & Lopez, 2011; Denford et al., 2011; Piot-Ziegler et al., 2010; Rasmussen, Hansen & 

Elverdam, 2010; Takahashi & Kai, 2010).  

 

Kvinnorna beskrev att de var rädda att andra människor skulle lägga märke till att en del av 

deras kropp saknades, även när de var påklädda, eller att andra människor skulle reagera på ett 

negativt sätt gentemot deras förändrade kropp. Denna rädsla gjorde att kvinnorna undvek att 

använda avslöjande eller lågt skurna kläder (Piot-Ziegler et al., 2010). 

 

Rädslan för att chockera eller såra andra, främst i nära relationer, skapade begränsningar 
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(Piot-Ziegler et al., 2010). Mångakvinnor undvek att se sig i spegeln samtavstod alla de 

situationer där de var tvungna att exponera sina kroppar för andra människor, så som stränder 

eller omklädningsrum (Arroyo & Lopez, 2011; Denford et al., 2011). Det uppgavs att 

situationen inte skulle dramatiseras, därför valdes så långt som möjligt att dölja cancern. För 

att skydda sig själv men också för att skydda andra (Piot-Ziegler et al., 2010). Takahashi och 

Kai (2010) fann att deltagarna valde att inte visa operationsärret utan istället dölja det med 

linnen eller t-shirts under sex. Dessa kvinnor valde även att inte visa ärret för sina barn och 

berättade inte för släktingar eller vänner att de genomgått mastektomi. I studien av Piot-

Ziegler et al. (2010) uppgav kvinnor som genomgått mastektomi att de inte hade visat 

överdelen av sin kropp för någon sen operationen gjordes. 

 

Kvinnorna upplevde ett problem med att de behövde ändra klädstil för att kunna dölja 

förlusten av ett bröst eller protes. Ett exempel som beskrevs var att den nyabehån påminde om 

en gammal tants behå, vilket ledde till att kvinnorna inte längre kände sig lika 

feminina.(Arroyo & Lopez, 2011). 

 

Majoriteten av deltagarna i studien av Rasmussen et al. (2010)upplevde att de sedan 

behandlingen blev bemötta på ett annat sätt än tidigare. De upplevde att de fick speciella 

blickar när de vistades på offentliga platser. Människor de möttesa ingenting om sjukdomen 

utan barastirrade. Kvinnorna i studien upplevdeblickarna förknippade med 

kroppsförändringen och såg de tysta blickarna som att kroppsförändring inte var något att 

prata om. Många av kvinnorna berättade hur människor de kände undvek dem.  

 

 

Upplevelse av bröstrekonstruktion 

 

Blandade resultat påträffades avseende en bröstrekonstruktions påverkan på kroppsbild samt 

sexualitet. Ett flertal studier visade på ett negativt resultat (Falk Dahl et al., 2010; Fallbjörk et 

al., 2010; Yurek, Farrar & Anderssen, 2000) medan andra fann ett positivt resultat (Nissen et 

al., 2002; Elmir et al., 2011).  

 

Patienterna som gjorde omedelbar bröstrekonstruktion lade mycket större vikt på kroppsbild 

och sexualitet än patienterna som genomgick enkom mastektomi (Adachi, Ueno, Fujioka, 

Fujitomi & Ueo, 2007). Deltagarna i studier av Nissen et al. (2002) och Yurek et al. (2000) 

menade att rekonstruktionen fick dem att känna sig bekvämare samt se bättre ut i kläder. 

Kvinnorna upplevde att rekonstruktionen hjälpte dem att återfå känslan av ”normalitet” trots 

deras oro kring bröstsymmetrin, naturtrogenheten och deras oförminskade rädsla för återfall. 

De upplevde en stor fördel av att inte behöva använda en bröstprotes. Detta styrks i studien av 

Elmir et al. (2011) då det framkom att kvinnorna blev nöjda med resultatet och började känna 

sig mer feminina igen. Det framkom att kvinnorna upplevde en lättnad då de återigen hade 

former och på nytt kunde klä sig kvinnligt. 

 

Det sexuella mönstret hos kvinnor som genomgått rekonstruktion visade på mindre aktivitet 

och färre tecken på sexuell respons, jämfört med kvinnor som genomgått bröstbevarande 

kirurgi samt kvinnor som genomgått mastektomi utan rekonstruktion. Slutsatsen drogs att mer 

radikal kirurgi resulterade i större psykisk och beteendemässig morbiditet (Yurek et al., 2000). 

Deltagarna i studien av Nissen et al. (2002) och Yurek et al. (2002) upplevde förväntningar att 

bröstrekonstruktionen skulle få dem att glömma bröstcancern. Dessa förväntningar kunde 

dock inte fyllas. De rekonstruerade brösten såg inte ut eller kändes som deras egna och blev 

således en ständig sensorisk påminnelse. Nissen et al., (2002) fann vidare att oro och rädsla 

http://jjco.oxfordjournals.org/search?author1=Keiichiro+Adachi&sortspec=date&submit=Submit
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kring sjukdomen och eventuella återfall kvarstod trots rekonstruktion. Adachi et al. (2007) 

fann att de som genomgått bröstrekonstruktion efter kirurgi tenderade ha en mer negativ 

sinnesstämning.  

 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva kvinnors upplevelse av sexualitet och 

kroppsbild efter mastektomi och adjuvant behandling. En litteraturbaserad studie valdes som 

metod. Således kunde i enlighet med Forsberg och Wengström (2008) aktuell forskning inom 

området studeras och jämföras.  

 

I studien ingick åtta kvalitativa och nio kvantitativa artiklar. Detta anses i enlighet med 

Friberg (2006) ge en styrka till arbetets resultat då de kvantitativa studierna gav en mer 

övergripande bild av kvinnornas upplevelser, och de kvalitativa studierna bidrog till en 

djupare förståelse. Av de kvantitativa artiklarna var sju av prospektiv karaktär och två var 

kliniskt kontrollerade studier (CCT). Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) menar att en 

kontrollerad studie föredras framför en icke-kontrollerad. Av de kontrollerade studierna 

föredras dock en randomiserad studie som anses ha en högre validitet då deltagarna slumpats 

fram(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). I vissa fall kan dock etiska eller praktiska hinder 

finnas för att använda sig av en randomiserad kontrollerad studie, som i detta fall. Här lämpar 

sig inte randomiserade studier då deltagarna inte går att slumpa fram (Friberg, 2006). När en 

given metods effekt ska undersökas anses vissa undersökningsmetoder ha en större 

tillförlitlighet. En prospektiv, framåtsyftande, studie bedöms ha högre tillförlitlighet än en 

bakåtsyftande, retrospektiv (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Majoriteten av de 

kvantitativa artiklarna i föreliggande studie är av prospektiv karaktär.  

 

Författarna till föreliggande studie valde att endast använda forskning från 2000-talet för att ta 

del av så aktuell forskning som möjligt. Forsberg och Wengström (2008) menar att forskning 

är en färskvara då verksamheter snabbt förändras och forskningsresultat fort blir till historia. 

Undersökningsgruppen begränsades till kvinnor som genomgått mastektomi oberoende av 

ålder och geografiskt ursprung. Således kom artiklar med stor geografisk spridning att 

användas i studien. Sex av artiklarna kom från USA, två från Australien, två från Japan, en 

från Kroatien, en från Sverige, en från Danmark, en från Turkiet, en från Marocko, en från 

Spanien och en från Schweiz. Detta innebar att deltagarna i studierna hade olika etniska, 

kulturella, socioekonomiska och demografiska bakgrunder. Detta kan både anses försvaga och 

stärka föreliggande studies resultat. Försvaga då spridningen i detta fall kan påverka studiens 

generaliserbarhet. Det kan även ses som en styrka att spridningen av artiklarna var stor, då de 

visade på liknande resultat. Detta bidrar till en större trovärdighet. Dock hade ett större 

sample varit önskvärt för studiens generaliserbarhet (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

En av de funna artiklarna skilde sig avsevärt från de andra då de kulturella skillnaderna var 

mycket tydliga. Deltagarna i denna studie av Cebeci et al. (2010) hade ett annat synsätt på 

sexualitet än de i övriga studier. Deltagarna präglades starkt av deras kultur och religion. Att 

människor påverkas och präglas av kultur och religion stärksav Defri, Eli och Pud (2011). 

Kvinnorna i studien menade att sex var ämnat endast för att tillfredsställa mannen och att 

initiativ till sex alltid bör komma från mannen (Cebeci et al., 2010). Denna studie bidrar inte 

http://jjco.oxfordjournals.org/search?author1=Keiichiro+Adachi&sortspec=date&submit=Submit
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till arbetets generaliserbarhet då dessa kvinnor inte är representativa för hela populationen 

(Forsberg & Wengström, 2008) men valdes ändå att användas då skilda aspekter framkom.  

 

Artiklar inkluderade i studien påträffades i databaserna PubMed samt PsycINFO. Cinahl 

exkluderades då artiklar som påträffades där återfanns i PubMed. Sökresultaten var stort då 

mycket forskning på kvinnors upplevelser efter bröstcancerkirurgi existerar. Således uppkom 

ej svårigheter att hitta artiklar inom ämnesområdet. Även en manuell databassökning utifrån 

redan funna artiklars referenslistor gjordes i enlighet med Forsberg och Wengström (2008). I 

två artiklar framgick det inte om tidsskriften sedan tidigare var ”Peer Reviewed”. Dessa 

kontrollerades i Ulrich periodicals directoryför att säkerställa att de var granskade.  

 

Många studier som påträffades valde att jämföra effekterna av mastektomi ochefterföljande 

bröstrekonstruktion med enbart mastektomi. Författarna bedömde det väsentligt för arbetet att 

inkludera dessa artiklar, trots att det inte besvarar det direkta syftet. Detta då valet att 

genomgå en bröstrekonstruktion är något flertalet kvinnor med bröstcancer ställs inför under 

sin bröstcancerbehandling. Bröstrekonstruktion gavs en egen underrubrik i föreliggande 

studies resultat.  

 

De artiklar vilka slutligen användes i arbetet sammanställdes i en matris som gav en överblick 

av artiklarna och förtydligade artiklarnas innehåll. Valda artiklar kvalitetsgranskades och 

klassificerades utifrån Willman et al. (2006) samt Berg et al. (1999) (bil I). Enbart artiklar 

med kvalitetsklass I och II valdes att inkluderas i arbetet.  

 

I enlighet med Forsberg och Wengström (2008) har resultatet redovisats med en tydlig 

struktur. Huvudrubriker och underrubriker har konstruerats med studiens syfte som 

utgångspunkt. Sammanställningen av resultatet utgick från dessa rubriker som presenterades 

ilogisk följd.  

 

 

Resultatdiskussion 

 

Denna litteraturbaserade studie visar att sexualitet och kroppsbild påverkas negativt efter 

mastektomi med adjuvant behandling. Bröstcancerbehandlingen bidrar till en rad biverkningar 

och komplikationer som alla inverkar på kroppsbild och sexualitet hos den drabbade kvinnan.  

 

Sexualitet 

 

I studien framkom att svårigheter relaterat till sexuell funktion var vanligt efter kirurgi och 

adjuvant behandling. Detta berodde på ett flertal olika faktorer som redovisas nedan.  

 

Den mest frekventa biverkningen i början av behandlingen är avsaknad av energi, 

nedstämdhet och smärta. Under behandlingens gång blir fatigue allt mer påtagligt (Spichigera 

et al., 2011). Detta återfinns i föreliggande studie då många kvinnor upplevde att de adjuvanta 

behandlingarna gjorde dem trötta och mindre intresserade av sex. Deltagarna i studier av 

Cebeci et al. (2010) och Takahasi och Kai (2010) fann fysiska komplikationer som trötthet, 

smärta vid samlag, minskad lust samt läkning av operationssåret.  

 

Cytostatikabehandling medför en rad biverkningar. Vearncombe et al., (2011) skriver att av 

majoriteten av de kvinnor som inte nått klimakteriet innan diagnosen av bröstcancer har risk 

att antingen utveckla permanent amenorré eller uppleva övergående avtagande menstruell 
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aktivitet. Samma problem återfinns i föreliggande studie. Deltagarna i studierna uppgav att 

den adjuvanta behandlingen gav upphov till menopausala symtom (Avis, Crawford, Manuel, 

2003; Cebeci et al., 2010, Fobair et al., 2005; Panjari et al., 2010; Sbitti et al., 2011; Takahasi 

& Kai, 2010). De menopausala symtom som framkom var vaginal torrhet (Avis et al., 2003; 

Cebeci et al., 2010; Fobair et al., 2005; Sbitti et al., 2011; Takahashi & Kai, 2010), 

vasomotoriska symtom som värmevallningar och svettningar (Avis et al., 2003; Panjari et al., 

2010) samt viktökning (Avis et al., 2003). Flera studier fann att den minskade vaginala 

lubrikationen gav upphov till smärtsamma samlag, vilket ansågs vara av stor vikt för den 

sexuella funktionen (Cebeci et al., 2010; Sbitti et al., 2011; Takahashi & Kai, 2010). Detta 

styrks av Mok, Juraskova och Friedlander, (2008). De skriver att hormonbehandlingar inte 

sällan ger upphov till biverkningar som ökad vaginal torrhet och smärta vid samlag, speciellt 

hos yngre kvinnor. Glaus et al., (2006) skriver vidare att biverkningar som värmevallningar, 

viktökning, trötthet, ett minskat sexuellt intresse och vaginal torrhet kan uppstå hos kvinnor 

som genomgått hormonbehandling relaterat till bröstcancer.  

 

Panjari et al. (2010) fann i sin studie att kvinnor med vasomotoriska symtom hade nästan 

dubbelt så stor risk att drabbas av problem med den sexuella funktionen. Även Broeckel, 

Thors, Jacobsen, Small & Cox (2002) påtalade sambandet mellan graden av vaginal torrhet 

och den sexuella funktionen. 

 

Påverkan på relationer och upplevelse av stöd 

 

Föreliggande studie visar att partnerns reaktioner efter mastektomi är avgörande för den 

sexuella aktiviteten i relationen. Vidare redovisas att det finns en rädsla bland kvinnorna för 

partnerns eventuella negativa respons. Emilee & Perz (2010)beskriver att även partnern 

drabbas av cancerbeskedet och ofta reagerar med skuldkänslor.Detta påverkar relationen och 

kommunikationen på det sexuella planet. Vidare beskriver denna studie i enlighet med Emilee 

& Perz (2010) att den sexuella relationen kompliceras och påverkas av sjukdomen genom 

tabu, ideal och ömsesidiga behov.  

 

Partnerns svårigheter att förstå kvinnans känslor beskrivs iden föreliggande studiensom ett 

problem för den sexuella relationen. Vidare fann Takahashi och Kai (2010) att kvinnornas 

rädsla för partnerns respons och att bli bortstötta snarare var associerat med deras egen 

acceptans för hur deras bröst förändrats. Detta överensstämmer med Scholberg (2003) som 

menar att det faktiska utseendet spelar väldigt liten roll för det psykologiska lidandet. Det är 

det egna förhållandet till kroppen som har störst betydelse. Även Krebs (2006) beskriver hur 

oron över sig själv påverkar sexualiteten. 

 

Schölberg (2003) menar att det sätt människan hanterar förändringarna som kommer med en 

cancersjukdom på är individuellt då den egna kroppsbilden är personlig. Faktorer som spelar 

in är personliga copingstrategier samt om det finns en synlig förändring i utseende eller 

kroppsfunktion. Tron på hur omställningarna kommer att påverka det framtida livet är av vikt, 

samt vilket stöd som ges.  

 

Föreliggande studie visar att deltagarna inte tagit upp frågor eller pratat kring sexualitet då det 

ses som ett kontroversiellt ämne, trots att det finns ett behov av stöd och information. Det 

visade sig även att en stor del av kvinnorna inte pratar om sex med sin partner. Elmir et. 

(2010) fann att kvinnorna som fått stöd från familj och vänner från diagnos till efter kirurgi 

och behandling upplevde att återhämtningen påskyndades. Stödet bidrog även till att de kunde 

känna lycka samt styrka och vitalitet. Författarna till föreliggande studie menar således att 
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vårdgivare bör uppmuntra till frågor och samtal för att underlätta kommunikationen mellan 

kvinnan och hennes partner eller anhöriga. Detta styrks av Olsson, Berglund, Larsson och 

Athlin (2011). Vidare menar Olsson et al. (2011) att det är av stor betydelse att skapa en god 

relation mellan vårdgivare och kvinnor som ska genomgå eller har genomgått mastektomi. 

Detta för att etablera en god omvårdnad. Det beskrivs dock i föreliggande studie att 

sjuksköterskorna ibland upplever svårigheter att möta kvinnans behov av information då 

frågorna föll utanför deras kompetens. I en studie av Amir, Scully och Borrill (2004) 

upplevde deltagarna det lättare att uttrycka sina känslor samt ta upp frågor rörande sexualitet 

om en så kallad bröstcancersjuksköterska fanns närvarande. Detta då 

bröstcancersjuksköterskorna ingav mer kunskap och erfarenhet då hon är specialiserad på 

bröstsjukdomar, rådgivning och kommunikation. Således finns i enlighet med Olsson et al. 

(2011) ett behov av att utbilda sjuksköterskor i ämnet så de lättare kan möta och hantera 

patienternas frågor.  

 

En studie av Jun, Kim, Chang, Oh, Kang och Kang (2010) undersöktes effekten av att 

genomgå en intervention som syftade till att förändra synen på sexualliv avseende intimitet i 

relationer, kroppsuppfattning samt sexuell funktion hos kvinnor som överlevt bröstcancer. 

Samtliga deltagarna upplevde efter bröstcancern en försämrad kroppsbild och sexuell 

funktion. Programmet bestod av sex stycken lektioner á två timmar, en lektion per vecka. Det 

inriktades på fysiska, psykiska och relationella aspekter av sexuell hälsa. Efter att ha 

genomgått denna intervention förbättrades alla variabler och visade sig vara effektivt för att 

öka den sexuella tillfredsställelsen. Jun et al. (2010) menar således att kvaliteten i sexuallivet 

hos kvinnor som överlevt bröstcancer skulle kunna förbättras med ettutarbetat vårdprogram 

som detta. Det underlättarsamtalet för sjuksköterskor och lägger även en grund för ytterligare 

kontakter som kan leda till en tidigare upptäckt av sexuella problem. 

 

 

 

 

Kroppsbild 

 

När en människa utsätts för sjukliga förändringar hotas en mängd av livets självklarheter. I 

takt med att kroppen förändras påverkas en rad faktorer hos människan. Känslan för vem hon 

är och vad hon är kommer att skakas då hon identifierar sig med sitt kön och sin kropp 

(Emilee & Perz, 2010). Denna litteraturbaserade studie visar att konsekvenserna av 

bröstcancern och dess behandling påverkar kvinnornas kroppsbild negativt. 

Bröstet är enligt Fang, Chiu och Shu (2011) starkt förknippat med den ideala kroppsbilden 

och för kvinnans upplevelse av sig själv som sexuell person. Bröstet är generellt det som 

definierar det kvinnliga könet. Således menar de att en mastektomi därför kan bidra till en 

förändrad kroppsuppfattning och en känsla av minskad kvinnlighet. Bukovic et al. (2004), 

Piot-Ziegler et al. (2010), Arroyo & Lopez et al. (2011) bekräftar detta då flertalet av 

kvinnorna i studierna upplevde mastektomin som en stympning. Vidare beskrev kvinnor oro 

över att förlora vårtgården som ansågs vara en central del av bröstet. Då vårtgården är en 

kontakt med andra genom amning eller sexuella relationer representerar den intimitet, 

sensualitet, och är en synlig symbol för kvinnlighet. Mastektomi genererade tillsammans med 

kroppsförändringen en djup identitetskris, och gav upphov till känslan av att förlora sig själv 

(Piot-Ziegler et al., 2010). Många av kvinnorna upplevde att mastektomin hade tagit bort en 

del av deras känsla av att vara dem, en bit av deras identitet (Denford et al., 2011). 

 

Schölberg (2003) förklarar att många kvinnor idag lever med ett normativt missnöje med sin 
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kropp. Ett problem som var genomgående i föreliggande studie var hur kvinnorna försökte 

dölja de fysiska förändringarna med kroppen efter cancern.För flera av kvinnorna var den 

stora utmaningen att se normal ut inför andra. Deltagarna i studien av Piot-Zegler et al. (2010) 

uppgav att de undvek att använda avslöjande eller lågt skurna kläder (Piot-Zegler et al., 2010). 

Många kvinnor undvek att se sig i spegeln samt avstod alla de situationer där de var tvungna 

att exponera sina kroppar för andra människor, så som stränder eller omklädningsrum (Arroyo 

& Lopez, 2011; Denford et al., 2011). I studien av Piot-Ziegler et al. (2010) uppgav några 

kvinnor som genomgått mastektomi att de inte hade visat överdelen av sin kropp för någon 

sen operationen gjordes.Schölberg (2003) menar att de viktigaste faktorerna när det kommer 

till missnöje kring kroppen är hur man själv ser på den samt hur andras uppfattning om den 

egna kroppen tolkas. Det faktiska utseendet spelar således väldigt liten roll för det 

psykologiska lidandet. Det är det egna förhållandet till kroppen som har störst betydelse. 

 

 

Slutsats  

 

I föreliggande studie konstateras att både kvinnans sexualitet och kroppsbild påverkades 

negativt efter mastektomi med adjuvant behandling. Flertalet kvinnor upplevde mastektomi 

som en stympning och ett hot mot könsidentiteten. Kvinnornas upplevelse av kroppsbilden 

påverkades ytterligare av viktökning och håravfall som kom som en biverkning av den 

adjuvanta behandlingen. Detta upplevdes som mycket påfrestande då det syntes utåt. Det 

framkom att kvinnor som hade problem med sin kroppsbild hade stor risk att drabbas av 

problem med den sexuella funktionen. De faktorer som var mest utmärkande gällande 

sexualitet efter mastektomi var kvinnornas psykiska och fysiska återhämtning, vikten av att ha 

sex i förhållandet samt rädslan för partnerns negativa respons. Adjuvant behandling lyftes 

fram som en faktor som påverkade kvinnornas sexualliv i hög grad. Den adjuvanta 

behandlingen gav upphov till menopausala symtom som vaginal torrhet samt vasomotoriska 

symtom. Vidare visar föreliggande studie att det finns ett behov av utökat stöd och 

information från vårdpersonal. Det är således viktigt att vårdpersonal ges utbildning och 

verktyg för att möjliggöra en god omvårdnad gentemot dessa patienter. 

 

 

Förslag tillfortsatta studier 

 

Författarna anser att det finns få studier utförda i Sverige gällande kvinnors upplevelse av 

sexualitet eller kroppsbild efter mastektomi. Således anser författarna att vidare forskning på 

ämnet behövs för att utröna om sjukvården i Sverige brister i några specifika avseenden 

gällande omvårdnaden av dessa kvinnor. Vidare har föreliggande studie visat att behovet av 

stöd är stort då ämnet sexualitet fortfarande upplevs tabubelagt. Författarna anser således att 

riktlinjer bör tas fram för hur vårdpersonal bör bemöta och på bästa sätt stötta dessa kvinnor, 

individuellt samt i parrelation.  
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Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH 

KLASSIFICERING 
                                                   VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 
är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagre och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat,exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

                                                            Bilaga 1 
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Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte 
Metod 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvali

tet 

Typ 

 

1. Adachil, K., 

Ueno, T., 

Fujioka, T., 

Fujitomi, 

Y., & Ueo, 

H. 

2. 2007 

3. Japan 

4.  

 

Psychosocial Factors 

Affecting the 

Therapeutic Decision-

making and 

Postoperative Mood 

States in Japanese 

Breast Cancer Patients 

who underwent Various 

Types of Surgery: Body 

Image and Sexuality 

 

Klargöra hur psykosociala 

faktorer (kroppsbild och 

sexuallitet) påverkar det 

terapeutiskt beslutet och 

att identifiera faktorer som 

påverkar 

sinnesstämningen efter 

bröstkirurgi hos japanska 

kvinnor som genomgått 

olika typer av kirurgi. 

 

 

Information om studien 

skickades till de 202 

kvinnorna som hade 

genomgått kirurgisk 

behandling för 

bröstcancer. Kvinnorna 

som var intresserade att 

delta i studien tilldelades 

de utredande 

frågeformuläret. 

n=102 

(100) 

Patienterna betraktade både möjligheten av bot 

och tillfrisknande och läkarens stöd lika viktigt, 

oberoende av vilken behandling de valde. 

Patienterna som gjorde omedelbar bröst 

rekonstruktion la mycket större vikt på 

kroppsbild och sexualitet än 

mastektomipatienterna. Efter kirurgin tenderade 

bröstrekonstruktionsgruppen ha mer negativ 

sinnesstämning. Graden av self-efficacy visades 

ha stark påverkan på patientens sinnesstämning 

efter kirurgin.  

 

P 

II 

Arroyo, J. 

M. G., & 

Lopez, M. 

L. D.   

Spain. 

2011.  

 

 

 

 

 

Psychological Problems 

Derived from 

Mastectomy: A 

Qualitative Study. 

Att på djupet analysera 

den psykologiska 

reaktionen hos kvinnor 

genom de olika stadierna 

från diagnos till kirurgisk 

behandling.  

En serie kvalitativa 

intervjuer hölls med 46 

medelåders, medelklass, 

arbetande och icke 

arbetande kvinnor 

tillhörande AMAMA 

(Analusian Association of 

Mastectomised Women).  

n=46 

(0) 

Man fann att borttagandet av bröstet gav  

upphov till känslor som förlust av personlig  

attraktionskraft, låg självkänsla och undvikande av  

sociala relationer. 

K 

II 

Avis, N. E., 

Crawford, 

S., & 

Manuel, J. 

2003 

USA 

 

 

 

 

Psychosocial problems 

among younger women 

with breast cancer. 

 

Beskriva problemområden 

som är mest omfattande 

hos yngre kvinnor i 

samband med bröstcancer.  

Tvärsnittsstudie gjordes på 

kvinnor yngre än 50. Ett 

standardiserat 

frågeformulär som tog upp 

problem relaterade till 

bröstcancer besvarades. 

Öppna frågor ställdes 

sedan kring deltagarnas 

erfarenheter av 

bröstcancern.  

n=204 

(0) 

Oro för tidigt klimakterie och graviditet  

var det problem som upplevdes som störst. 

Den sexuella funktionen var ett större problem  

än bristen på intresse av sex. Relation med  

partner upplevdes inte som 

ett problem. Mastektomi var associerat med  

större problem kring kroppsbild och sexlust. 

Cytostatika var associerat med större sexuell  

dysfunktion.  

CCT 

I 

 Bukovic, 

D., Fajdic, 

Sexual Dysfunction in 

Breast Cancer Survivors 

Bestämma olikheter 

gällande kroppsbild och 

Deltagran ombeddes att 

fylla i ett frågeformulär 1-

n=206 

(-) 

Efter avslutad behandling var det färre antal 

kvinnor som var nöjda med sitt sexliv än innan 

P 

II 
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J., Hrgovic, 

Z., 

Kaufmann, 

M., Hojsak, 

I., & 

Stanceric, T 

 Tyskland 

 2004 

sexualitet hos bröstcancer 

överlevare beroende på 

behandling, radikal 

mastektomi eller 

bröstbevarande kirurgi. 

5 år efter behandlingen. 

Frågeformuläret 

utformades speciellt för 

den här studien.  

Deltagarna delades in i två 

gruppen, de som 

genomgått radikal 

mastektomi och de som 

genomgått bröstbevarade 

kirurgi. 

behandlingen. Partnerns attityd gentemot dem 

var den samma eller bättre. I båda grupperna 

upplevde man att kroppsbilden förändrats dock i 

större utsträckning i mastektomigruppen. I båda 

grupperna upplevdes känslan av stympning. 

 

 Cebeci, F., 

Balci 

Yangin, H., 

& Tekeli, A. 

 2010 

 Turkiet 

Determination of 

Changes in the Sexual 

Lives 

of Young Women 

Receiving Breast Cancer 

Treatment: 

A Qualitative Study 

Syftet med denna sudie är 

att identifiera förändringar 

i sexualiteten hos unga 

kvinnor som genomgått 

behandling för bröstcancer 

Data samlades in genom 

semi strukturerade 

intervjuer och djupgående 

individuella intervjuer. 

Datan analyserades efter 

tre teman. 

n=8 

(0) 

Kvinnorna som deltog i studien hade inte 

samlag en tid efter bröstcancerbehandlingen. 

Anledningen var rädsla för att skada 

operationssåret med stygn, rädsla för smärta och 

infektion och den obligatoriska tvättningen efter 

sex.   

 

K 

II 

Denford, S., 

Harcourt, 

D., Rubin, 

L., & Pusic, 

A. 

2010 

USA 

 

 

Understanding 

normality: a qualitative 

analysis of breast cancer 

patients concepts of 

normality after 

mastectomy and 

reconstructive surgery. 

 

Att utforska begreppet 

normalitet hos 

bröstcancerpatienter 

lämpliga för 

rekonstruktion efter en 

mastektomi. 

Semistrukturerade 

kvalitiativa intervjuer 

hölls under 40 min. 

Intervjuerna genomfördes 

i olika skeden av 

behandlingen, före och 

efter operation. 

Intervjuerna bandades och 

transkriberades. 

n=35 

(0) 

Fyra huvudteman kring varför rekonstruktion 

valdes upptäckets. Att se normal ut inför andra, 

att vara kapebel till att utföra sina dagliga 

sysslor, att kunna anpassa sig till sitt nya jag 

samt att få behålla hälsan. 

K 

I 

Elmir, R., 

Jackson, D., 

Beale, B., & 

Schmied, V. 

Australia 

2010 

 

Against all odds: 

Australian women’s 

experiences of recovery 

from breast cancer 

Ge insikt om yngre 

kvinnors upplevelser av 

återhämtning efter 

bröstcancerrelaterad 

kirurgi, och att bidra med 

kunskap till vårdpersonal 

som arbetar i detta 

område.  

Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes. 

Deltagarna beskrev och 

diskuterade tillfrisknandet 

efter bröstcancer och 

kirurgi. 

 

n=4 

(0) 

Kvinnorna i studien upplevde känslomässigt  

kaos och oro associerat till kroppsuppfattning,  

sexualitet och kvinnlighet efter kirurgi och  

behandling. Deltagarna framföre även vikten av stöd från 

familj och vänner, hur det påverkat deras 

 återhämtning.  

K 

II 

Falk Dahl, 

C. A., 

Reinertsen, 

K. V., & 

Nesvold, I-

L.  

USA 

A Study of Body Image 

in Long-Term Breast 

Cancer Survivors 

Att undersöka diverse 

aspekter av kroppsbilden 

hos kvinnor som överlevt 

bröstcancer  

 

 

År 2004 fick kvinnor som 

överlevt bröstcancer svara 

på ett frågeformulär som 

berörde förändringar på 

kroppsbilden. Samma 

frågeformulär svarades på 

av en grupp friska 

n=248 

(70) 

En sämre kroppsbild hos kvinnorna efter 

bröstcancer behandlingen 2004 var förknippat 

med mastektomi, planerad eller genomförd 

bröstrekonstruktion, dålig psykisk- och 

mentalhälsa, kroniskt fatique och sänkt quality 

of life. Kroppsbild skattningen var relativt stabil 

från 2004 till 2007. 

CCT/

RCT 

II 



                     

 

2010 kvinnor. 

 

2007 följdes kvinnorna 

som överlevt bröstcancer 

upp med ännu ett 

frågeformulär. 

 

 

 

21% av de som överlevt bröstcancer 

rapporterade liknade missnöje med kroppsbilden 

som kontrollgruppen. 

 

 

 

Fallbjörk, 

U., 

Karlsson, 

S., Salander, 

P., & 

Rasmussen, 

B. H.  

2010 

Sverige 

 

 

 

Differences between 

women who have and 

have not undergone  

breast reconstruction 

after mastectomy due to 

breast cance 

Att jämföra potentiella 

skillnader mellan kvinnor 

med bröstcancer som efter 

mastektomi genomgått 

bröstrekonstruktion och de 

som inte gjort någon 

rekonstruktion 

Alla kvinnor som 

genomgått en mastektomi 

i Norrland under 2003 fick 

ett frågeformulär med 

titeln Life after 

mastectomy. 

Frågeformuläret innehöll 

mätningar gällande 

sociodemografi, besluts 

processen, bröst 

rekonstruktion, sexualitet 

och kroppsbild. 

 

n=149 

(23) 

25% av kvinnorna som deltog i undersökningen 

hade genomgått en bröstrekonstruktion. 

Kvinnorna i den gruppen var yngre och hade 

högre utbildning.  

 

En högre grad av kvinnorna i 

bröstrekonstruktionsgruppen uppgav att de hade 

varit intresserade av sex, varit sexuellt aktiva 

och njutigt av sex efter operatioenen. 

 

Bröstrekonstruktionsgruppen visade i större 

utsträckning en negativ påverkan på 

kroppsbilden.  

P 

I 

 

 

 

Fobair, P., 

Stewart, S. 

L., Chang, 

S., 

D´onofrio, 

C., Banks, 

P. J., & 

Bloom, J. R. 

2005 

USA 

Boby image and sexual 

problem in young 

women with breast 

cancer 

 

Avgöra förekomsten av 

kroppsbild- och sexuella 

problem under första 

månaderna efter 

behandling av bröstcancer 

hos kvinnor i ålder 50 och 

yngre. 

Studien hade två faser. I 

fas ett genomfördes en 

cross-sectional survey för 

att specificera ämnena 

som skulle komma att inga 

i interventionen. 

I fas två intervjuades 549 

kvinnor i åldrarna 22–50, 

som alla var gifta eller i ett 

stabilt förhållande. 

n=549 

(174) 

Hälften av deltagarna i studien rapporterade att 

det upplevde problem med kroppsbilden efter 

behandling. 

 

 Av de sexuellt aktiva kvinnorna rapporterade 

52% sexuella funktions problem.  

 

P 

II 

 

Nissen, M. 

J., Swenson, 

K. K., & 

Kind, E. A. 

2007 

USA 

Quality of Life After 

Postmastectomy Breast 

Reconstruction. 

Utforska kvinnors 

förväntningar kring 

bröstrekonstruktion efter 

mastektomi samt 

faktorerna som påverkar 

deras livskvalitet efter en 

rekonstruktion.  

Två gruppmöten hölls. 

Kommentarer från mötena 

bandades och 

transkriberades senare. 

Sessionerna bestod av 

semistrukturerade öppna 

frågor. 

n=17 

(0) 

Rekonstruktionen uppfyllde förväntningarna  

kring utseende. Förväntningarna att  

rekonstruktionen skulle få dem att glömma sin bröstcancer 

stämde inte överens med  

verkligheten. Oro inför ett eventuellt återfall 

kvarstod trots rekonstruktionen. 

 

K 

I 

 

Panjari, M., 

Bell, R. J., 

& Davis, S. 

Sexual Function after 

Breast Cancer. 

 

Att utvärdera effekten av 

bröstcancer samt dess 

behandling, 

Deltagarna svarade 

inledningsvis på ett 

inskrivningsfrågeformulär 

n=1011 

(673) 

70 procent upplevde sexuella problem och 77 

procent vasomotoriska symtom. Kvinnor med 

vasomotoriska symtom hade dubbelt så stor risk 

P 

II 



                     

 

R. 

2010 

Australien 

klimakteriebesvär och 

kroppsbild på den sexuella 

funktionen.    

40 veckor efter diagnos 

samt 

uppföljningsfrågeformulär 

årligen under 5 år. Den 

slutgiltiga diagnostiska 

informationen erhölls 

genom individuella 

kirurgiska prov eller 

biopsier.  

att drabbas av sexuella problem. Kvinnor som 

upplevde förändrad kroppsbild hade mer än 

dubbelt så stor risk att drabbas av sexuella 

problem.  

 

Kvinnor som genomgått mastektomi var mer 

sannolika att få en förändrad kroppsbild än de 

kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi. 

Dock påverkades inte kroppsbilden huruvida 

rekonstruktiv kirurgi gjordes eller inte. 

 

Piot-Ziegler, 

C., Sassi, 

M. L., 

Raffoul, W., 

& Delaloye, 

F. J 

2010 

Schweiz  

 

Mastectomy, body 

deconstruction, and 

impact 

on identity: A 

qualitative stud 

Förstå konsekvenserna av 

att kroppen förändras efter 

en mastektomi avseende 

kroppsbild och kvinnlig 

identiteten.  

 

Kvinnorna som skulle 

genomgå mastektomi 

erbjöds att delta i tre semi-

strukturerade intervjuver.  

 

n=19 

(-) 

Mastektomi framkallar en smärtsam upplevelse 

avseende kroppsförändringen, även då 

omedelbar rekonstruktion genomfördes. 

Kroppsförändringen associeras med upplevelse 

av könsstympning, främlingskap och förändrade 

dimensioner av den kvinnliga identiteten.  

 

K 

I 

Rasmussen, 

D. M., 

Hansen, H. 

P., & 

Elverdam, 

B. 

2010 

Danmark 

How cancer survivors 

experience their changed 

body encountering 

others 

 

Att undersöka hur 

canceröverlevare med 

olika cancer typer och 

behandling hanterar 

förändringarna med 

kroppen. Speciellt i mötet 

med andra och hur det 

påverkar vardagen. 

Observerade deltagare på 

ett cancer rehabcenter. 

23st av deltagarna valdes 

ut och intervjuades två 

gånger. 

n=23 

(3) 

I mötet med andra upplevde deltagarna att de 

undveks, fick speciella blickar, eller fick 

specifika komplimanger. Hur man blev bemött 

påverkade hur sjukdomen och den nya 

kroppsbilden upplevdes.   

 

K 

I 

Sbitti, Y., 

Kadiri, H., 

Essaidi, I., 

Fadoukhair, 

Z., 

Kharmoun, 

S., Slimani, 

K.,… 

Errihani, H. 

2011 

Marocco 

 

Breast cancer treatment 

and sexual dysfunction: 

Moroccan women's 

perception 

 

Beskriva hur kvinnors 

kroppsbild och sexuell 

funktion har förändras från 

diagnos till behandling 

Ett frågeformulär gällande 

kroppsbild och sexuella 

problem efter diagnos och 

behandling av bröstcancer 

besvarades av 120 

marockanska kvinnor. 

n=120 

(0) 

50 % av kvinnorna svarade att kroppsbilden  

Förändras efter behandling. 

 

Den vanligaste upplevda sexuella dysfunktionen 

efter bröstcancerbehandling var dysparenia följt 

av lubrikationssvårigheter, ingen eller reducerad 

sexlust, svårigheter att uppnå orgasm, brist på 

tillfredställelse, korthet av samlag och 

upphetsning.  

 

P 

I 

 

 

Takahashi, Sexuality after breast Undersöka japanska Semistrukturerade n=21 Av de 21 kvinnorna var 17 sexuellt aktiva.  K 



                     

 

M., & Kai, 

I.,  

2005 

Japan 

 

 

 

 

cancer treatment: 

Changes and coping 

strategies among 

Japanese survivors. 

kvinnors syn på sin 

sexualitet efter 

bröstcancerbehandling.  

 

intervjuer hölls med 21 

japanska kvinnor med 

bröstcancer. Intervjuerna 

bandades och 

transkriberades sedan.  

 

(9) Resterande 4 upplevde sig nöjda med sin  

situation, även efter operationen och planerade  

inte att återuppta sex. De sexuellt aktiva  

kvinnorna menade att deras sexuella relation  

med partnern inte hade besvärats efter  

operationen.  

I 

 

Yurek, D., 

Farrar, W., 

& 

Andersen, 

B. L. 

2000 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

Breast Cancer Surgery: 

Comparing Surgical 

Groups and Determining 

Individual Differences 

in Postoperative 

Sexuality and Body 

Change Stress. 

Undersöka förändring i 

sexualitet och kroppsbild 

hos kvinnor som 

genomgår en mastektomi 

med bröstrekonstruktion 

jämfört med kvinnor som 

genomgår bröstbevarande 

kirurgi eller mastektomi 

utan rekonstruktion. 

Psykologisk, 

beteendemässig och 

medicinskt data samlades 

in via frågeformulär och 

strukturerade intervjuer.  

n=190 

(-) 

 

Kvinnor som genomgått rekonstruktiv kirurgi 

hade betydligt lägre aktivitet och upplevde  

mindre gensvar i sitt sexliv än övriga grupper. 

Högre nivåer av traumatisk stress på grund av  

hur bröstet förändrats upptäcktes hos kvinnor  

som genomgått en radikal mastektomi jämfört  

med de kvinnor som behandlats med  

bröstbevarande kirurgi. 

CCT 

I 

Figur 2. Matris över artiklar inkluderade.  

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 

 


