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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor över hela världen. Prognosen 

har dock förbättrats tack vare tidig diagnos och avancerade diagnostiska tekniker samt att 

bröstcancerbehandlingen blivit allt mer avancerad, aggressiv och effektiv. Kirurgi är den 

vanligaste behandlingsformen. Vid otillräcklig kirurgi ges adjuvant behandling, vilket 

innebär en tilläggsbehandling med strålning, cytostatika och/eller endokrin behandling. 

Cytostatika verkar genom att döda tumörceller och hämma deras tillväxt. Endast tio 

procent av bröstcancertumörer kan botas enbart med cytostatika, därför kombineras den 

ofta med annan typ av behandling. Cytostatikabehandlingen är mestadels intensiv och 

medför ofta svåra biverkningar, då skillnaden mellan elakartade och friska celler är små. 

Sexualitet kan beskrivas som en del av identiteten och är unik hos varje person. 

Sexualiteten påverkas av samtliga cancerbehandlingsmetoder. Detta kan bero på 

biverkningar som fatigue, vaginal torrhet, minskad förmåga till orgasm och förändrade 

hormonnivåer. Inom onkologisk vård ansvarar sjuksköterskor för bedömning av patientens 

behov, även de som berör sexualitet. Trots goda kunskaper om cytostatikans effekt på 

sexualitet undviks ämnet ofta av sjuksköterskor. 

 

Syfte 

 

Att beskriva hur kvinnor med bröstcancer upplever att deras sexualitet påverkas av 

cytostatikabehandling 

 

Metod 

 

En systematisk litteraturstudie har genomförts baserat på sökorden bröstcancer, cytostatika 

och sexualitet. Urvalskriterierna var kvinnor med diagnostiserad bröstcancer som har fått 

cytostatikabehandling. Elva artiklar har inkluderats i studien. Dessa har kvalitetsvärderats, 

klassificerats och beskrivits i en matris. 

 

Resultat 

 

Problem med sexuell dysfunktion har rapporterats hos upp till 90 procent av kvinnor som 

behandlats med cytostatika, inte enbart under behandling utan även långsiktigt. 

Cytostatikabehandlingens negativa effekt på den sexuella funktionen utgjordes av smärta 

vid samlag, vaginal torrhet, svårighet att känna sig upphetsad och uppnå orgasm, minskat 

sexuellt intresse och oförmåga att slappna av och njuta.  

 

Slutsats 

 

Både den sexuella funktionen och den sexuella hälsan påverkades negativt av 

biverkningarna till följd av cytostatikabehandling. Det finns svårigheter med att avgöra 

vilken behandling som ligger bakom problemen med sexualiteten då 80 procent av 

tumörerna kan behandlas med endokrin behandling samt att de flesta genomgår kirurgi. 

Därför behövs mer forskning inom området. 

 

Nyckelord: bröstcancer, cytostatika, sexualitet, sexuell funktion, sexuell dysfunktion. 
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BAKGRUND 

Inledning 

 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor över hela världen (Klaeson, 

Sandell & Berterö, 2011) och är den näst vanligaste orsaken till att cancersjukdom leder till 

döden (Karaöz, Aksu & Küçük, 2010). Det upptäcks 7000 nya fall av bröstcancer varje år i 

Sverige (Almås & Stubberud, 2011) och av dem är endast 30 män (Reitan & Schölberg, 

2003). Bröstcancer innebär en elakartad tumör i bröstkörteln. Ofta tar det flera år för de 

första mikroskopiska förändringarna att utvecklas till en palperbar knöl och/ eller 

cancerspridning. Bröstcancerceller sitter lokalt i bröstet men metastaser kan påträffas 

bakom bröstbenet, runt nyckelbenet eller i regionala lymfkörtlar i armhålan (Almås & 

Stubberud, 2011). Prognosen för bröstcancer har förbättrats (Karaöz et al., 2010; Rowland 

et al., 2009) tack vare tidig diagnos och avancerade diagnostiska tekniker samt att 

bröstcancerbehandlingen blivit allt mer avancerad, aggressiv och effektiv (Karaöz et al., 

2010). Högst överlevnad ses i norra Europa.  I Sverige är femårsöverlevnaden nära 90 

procent (Klaeson et al., 2011). Recidiv drabbar relativt många och risken kvarstår flera år 

efter avslutad behandling (Reitan & Schölberg, 2003). Att klassas som sjukdomsfri innebär 

därmed inte att kvinnan är fri från sin sjukdom. Kvinnan benämns bröstcanceröverlevande 

och inte friskförklarad eller botad (Rowland et al., 2009).  

 

Diagnostisering 

 

Genomsnittsålder för diagnos är 59 år (Reitan & Schölberg, 2003). Av de kvinnor som 

diagnostiseras är en fjärdedel under 50 år (Andersson et al., 2011). Diagnostisering av 

bröstcancer utgår från trippeldiagnostik, vilket innefattar mammografi, klinisk 

undersökning samt nålpunktion/biopsi (Onkologiskt centrum, 2011). Sedan 2007 inbjuds 

samtliga kvinnor i Sverige mellan 40 och 74 år till hälsokontroll med mammografi 

(Socialstyrelsen, 2007). Mammografi möjliggör tidig identifiering av bröstcancer vilket 

minskar behandlingens omfattning och leder till ökad överlevnad. Vid avvikelser återkallas 

kvinnan för kompletterande mammografi och ibland är också ultraljud nödvändigt. Om 

förändringen bekräftas sker vidare utredning med klinisk undersökning och 

nålpunktion/biopsi. Klinisk undersökning omfattar anamnes samt inspektion och palpation 

av bröst och lymfkörtlar. Vid nålpunktion aspireras celler från förändringen med en tunn 

nål och vid biopsi tas en större vävnadsbit för analys (Onkologiskt centrum, 2011). 

Bröstcancer klassificeras i fyra stadier beroende på primärtumörens storlek och eventuell 

spridning (Almås & Stubberud, 2011).  

 

Riskfaktorer 

 

Ärftlighet 

 

cirka tio procent av all bröstcancer är ärftlig och kvinnor med en förstagradssläkting med 

bröstcancer har en högre risk att insjukna. Nedärvt anlag för bröstcancer misstänks i 

familjer där tre eller fler personer har haft bröstcancer, där drabbade varit unga vid 

diagnos, då bägge bröst har drabbats och i vissa fall även där äggstockscancer förekommit 

(Stockholms läns landsting, 2006). Ärvda mutationer av generna BRCA1 och BRCA2 är 

den starkaste genetiska riskfaktorn och den primära orsaken till nedärvd bröstcancer 

(Fackenthal et al., 2011). Mutationen innebär en riskökning på upp till 84 procent (Carter, 

Goldfrank & Schover, 2011). 
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Andra faktorer 

 

Fysiologiska faktorer som förmodas öka risken för bröstcancer är tidig menarche, sen 

menopaus, att kvinnan inte har fått barn eller fått barn först efter 30 års ålder (Banning, 

2007). Könshormoner och framförallt östrogener kan ha betydelse för utveckling av 

bröstcancer varför p-piller och hormontillskott i klimakteriet är möjliga riskfaktorer 

(Reitan & Schölberg, 2003). Kost och vikt har betydelse för utveckling av bröstcancer. Ett 

stort intag av mättat fett respektive alkohol samt en viktökning innebär ökad risk (Banning, 

2007). Postmenopausala kvinnor med övervikt löper större risk att drabbas av bröstcancer 

(Hampton, 2012). 

 

Behandling 

 

Det finns olika former av behandling mot bröstcancer. Kirurgi är den vanligaste 

behandlingsmetoden som ofta ges i kombination med strålning och medicinskbehandling. 

Medicinsk behandling innefattar cytostatika och/eller endokrin behandling. Indikationerna 

är att tumören har spritt sig alternativt att tumören är känslig för olika cytostatika och 

endokrina preparat (Reitan & Schölberg, 2003).   

 

Kirurgi  

 

Det finns tre olika kirurgiska behandlingsformer. Lumpektomi, mastektomi och 

profylaktisk mastektomi. Lumpektomi är en bröstbevarande metod där enbart tumören tas 

bort medan mastektomi är en radikal metod där hela bröstet tas bort. Vid samtliga 

kirurgityper görs en sentinel node biopsi (biopsi från portvaktskörteln) för att kontrollera 

eventuell spridning till lymfkörtlar. Om analysen påvisar metastaser kompletteras 

ingreppet med lymfkörtelutrymning (Jatoi, 2012). Om kirurgin inte är tillräcklig ges 

adjuvant behandling, vilket innebär en tilläggsbehandling med strålning, cytostatika 

och/eller endokrin behandling (Reitan & Schölberg, 2003). 

 

Cytostatika 

 

Cytostatika verkar genom att döda tumörceller och hämma deras tillväxt (Socialstyrelsen, 

2007). Cytostatikabehandling ges i form av ett eller flera preparat, så kallad 

kombinationsbehandling. Målet med kombinationsbehandling är att preparatens olika 

verkningsmekanismer ska ge en effektiv behandling utan allt för svåra biverkningar. Vilka 

preparat som används avgörs utifrån patientens allmäntillstånd, sjukdomens spridning och 

eventuell risk för recidiv (Onkologiskt centrum, 2011). När konventionell behandling inte 

är tillräcklig ges högdosbehandling med syfte att förbättra behandlingseffekten (Ringborg, 

Dalianis & Henriksson, 2008). Endast tio procent av bröstcancertumörer kan botas enbart 

med cytostatika, därför kombineras den ofta med annan typ av behandling (Almås, 2011). 

Cytostatika kan ges före kirurgisk behandling (neoadjuvant) i syfte att krympa tumören och 

därmed minska kirurgins omfattning genom att bröstbevarande kirurgi kan ersätta en 

annars nödvändig mastektomi (Jatoi, 2012). Efter kirurgin kan maligna celler finnas kvar 

varför cytostatika ges postoperativt (adjuvant behandling) (Onkologiskt centrum, 2011). 

Postoperativ cytostatikabehandling ger minskad risk för recidiv och mortalitet i bröstcancer 

(Stockholms läns landsting, 2006).  
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Endokrin behandling 

 

Bröstkörteln påverkas av flera hormoner. Vid kirurgisk behandling undersöks tumören för 

att se om receptorer för östrogen och/eller progesteron finns, vilket kan finnas i 80 procent 

av tumörerna. Om tumören har dessa receptorer och vid viss storlek ges endokrin 

behandling (Almås & Stubberud, 2011). Läkemedlet motverkar effekten av östrogena 

hormoner genom att minska deras produktion alternativt hämma deras effekt (Reitan & 

Schölberg, 2003). 

 

Strålning 

 

Strålning hämmar celldelning genom att skada cellkärnan vilket leder till celldöd 

lokalt/regionalt. Postoperativ strålning inleds vanligtvis 4-6 veckor efter operation och 

pågår normalt 5-6 veckor. Strålning leder till biverkningar då även friska celler skadas och 

därför eftersträvas balans mellan effekt på tumörceller och skada på frisk vävnad. Graden 

och typ av biverkning beror på vilken kroppsdel som bestrålas (Almås & Stubberud, 2011).  

 

Biverkningar vid cytostatikabehandling 

 

Cytostatikabehandlingen är mestadels intensiv och har ofta biverkningar som av många 

upplevs som på gränsen till accepterbara. Anledningen till att cytostatika ofta medför 

omfattande biverkningar är dess påverkan på friska celler då skillnaden mellan elakartade 

och friska celler är små. Biverkningarna är ofta reversibla men kan även vara permanenta 

(Almås & Stubberud, 2011). Syftet med behandlingen och patientens acceptans styr vilken 

biverkningsgrad som kan accepteras (Onkologiskt centrum, 2011).  

 

Fatigue  

 

Trötthet till följd av cytostatikabehandling benämns fatigue och drabbar 70-100 procent av 

patienterna och ofta kvarstår problemet även efter avslutad behandling (Wilmoth, 

Coleman, Smith & Davis, 2004). Fatigue anses vara det mest påfrestande vid 

cytostatikabehandling och kan även bidra till att andra biverkningar försvåras (Williams & 

Schrier, 2005). Trötthet leder till ångest, smärta, dålig sömnkvalitet och inaktivitet (Berger, 

Farr, Kuhn, Fischer & Agrawal, 2007). Vidare kan trötthet genom minskad energi och lust 

till sex leda till att sexualiteten påverkas. Över 70 procent av kvinnor med cancer uppger 

att tröttheten kan skapa känslor av hopplöshet och försvåra relationer (Wilmoth et al., 

2004).  

 

Håravfall   
 
Cytostatika bryter ned hårceller vilket gör att kvinnan förlorar allt kroppshår ofta ett par 

veckor efter första kuren (Almås & Stubberud, 2011). Håravfall rankas ofta som den mest 

besvärande biverkningen. En del kvinnor vägrar cytostatikabehandling då håravfallet 

upplevs traumatiskt, många gånger värre än att förlora ett bröst. Håravfall är starkt kopplat 

till förlust av kvinnlig identitet, sensualitet och sexualitet (Lemieux, Maunsell & 

Provencher, 2008). För en del patienter är håravfall ett positivt tecken på att behandlingen 

är effektiv (Onkologiskt centrum, 2011).  
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Illamående  

 

Illamående och kräkningar är vanliga och förväntade komplikationer som drabbar 70-80 

procent av patienterna. Illamåendet påverkar i hög grad patientens funktionella status (Liau 

et al., 2005) och kan till exempel vara en orsak till minskad sexuell lust (Onkologiskt 

centrum, 2011).  

 

Slemhinnor  

 

Generell slemhinnepåverkan drabbar 30-60 procent av kvinnor som genomgår 

cytostatikabehandling och ger besvär i form av torr och skör slemhinna i slidan samt 

irritation, klåda, sveda och torrhetskänsla från urinvägar, mun och ögon (Stockholms läns 

landsting, 2006).  

 

Klimakteriet och menopaus  

 

Cytostatika kan påverka ovariernas hormonproduktion (Bakewell & Volker, 2005). Den 

kraftiga minskningen av östrogen leder till att kvinnan upplever klimakteriebesvär (Davis 

& Jane, 2011), riskerar tidig menopaus och förlust av den reproduktiva funktionen 

(Abusief, Missmer, Ginsburg, Weeks & Partridge, 2012). 

 

De vanligaste klimakteriebesvären är värmevallningar, vaginal torrhet och därmed smärta 

vid samlag samt viktökning (Bakewell & Volker, 2005). Cytostatika kan medföra mer 

intensiva och långvariga klimakteriebesvär än naturlig menopaus (Bakewell & Volker, 

2005; Carter et al., 2011). Besvären kan ha en betydande negativ inverkan på kvinnans 

sexuella intresse och förmåga och bli upphetsad och/eller få orgasm (Davis & Jane, 2011) 

samt har stor potential att orsaka sexuell dysfunktion (Bakewell & Volker, 2005). 

Cytostatikainducerad menopaus kan även upplevas positiv då det är ett bevis på att 

behandlingen är effektiv (Abusief et al., 2012).  

 

Sexualitet 

 

Sexualitet kan beskrivas som en del av identiteten och är unik hos varje person (Olsson, 

Berglund, Larsson & Athlin, 2011). Det är en del av livskvaliteten vilken människan bär 

med sig genom hela livet (Onkologiskt centrum, 2011) och innefattar flertalet 

betydelsefulla faktorer, däribland personlighet, intellekt, kroppsuppfattning och kultur. I 

begreppet sexualitet ingår också emotionella, fysiska och sociala aspekter (Bakewell & 

Volker, 2005). Sexualiteten påverkas av samtliga cancerbehandlingsmetoder. Patienter 

med cancer kan framförallt i början av sjukdom och behandling uppleva minskad sexuell 

lust. Detta kan bero på biverkningar som fatigue, vaginal torrhet, minskad förmåga till 

orgasm och förändrade hormonnivåer (Edberg & Wijk, 2009). Då de obehagliga 

biverkningarna utgör ständiga påminnelser om den livsförändrande sjukdomen kan kvinnor 

prioritera sexualiteten lägre (Kuo, Wiggins & Dizon, 2008). Det finns dock patienter som 

upplever ökad sexuell lust och behov av intim närhet efter diagnos (Onkologiskt centrum, 

2011).  

 

Sexuell hälsa innebär att kunna njuta av sexuell aktivitet utan att förhindras av fysiska och  

emotionella obehag. Känsla av kvinnlighet är viktigt för att bevara den sexuella hälsan. 

Närhet till barn och nära vänner samt en intim relation till sin partner bidrar till att bekräfta 



5 

 

och bevara känslan av kvinnlighet (Klaeson et al., 2011). Att få diagnosen bröstcancer och 

genomgå bröstcancerbehandling kan innebära att den sexuella hälsan skadas. Detta beror 

framförallt på förändrad fertilitet och kroppsuppfattning samt förändrat fysiskt 

välbefinnande som i sin tur leder till känslomässig ångest och sexuell dysfunktion 

(Bakewell & Volker, 2005). Sexuell dysfunktion innefattar både psykiska och fysiska 

aspekter (Kornblith & Ligibel, 2003) och kan beskrivas utifrån sexuell lust, upphetsning 

och orgasm (Onkologiskt centrum, 2011). I en studie av Kornblith och Ligibel (2003) är 

sexuell dysfunktion ett problem hos upp till 90 procent av kvinnor som behandlas för 

bröstcancer.  

 

En stor del av de kvinnor som behandlas för bröstcancer har en ökad risk att drabbas av 

sexuella bekymmer vilket kan ge relationsvårigheter och emotionella problem (Taylor, 

Harley, Ziegler, Brown & Velikova, 2011). Om det sexuella samlivet inte fungerar under 

en längre tid kan detta få negativa konsekvenser för relationen. Kvinnan kan undvika 

närhet till sin partner då biverkningarna utgör hinder för sexuellt umgänge. Partnern kan bli 

avståndstagande vilket leder till att kvinnan känner sig obekräftad och oattraktiv. Resultatet 

blir en relation med ökat avstånd och minskad närhet i en situation då bägge parter 

troligtvis är i stort behov av detta (Onkologiskt centrum, 2011).   

 

Information och bemötande vid bröstcancer 

 

Sjuksköterskan ska arbeta utifrån en humanistisk människosyn med respekt för patientens 

integritet, autonomi och värdighet. Grundläggande och specifika omvårdnadsbehov i 

samtliga aspekter ska tillgodoses; fysiska, psykiska och sociala men också andliga och 

kulturella. Sjuksköterskans bör i sin yrkesroll ha förmåga att kommunicera 

(Socialstyrelsen, 2005). Information bör anpassas utefter kvinnans egna premisser och 

behov (Almås & Stubberud, 2011). Vidare är det viktigt att även de patienter som inte 

aktivt uttrycker behov av information uppmärksammas (Socialstyrelsen, 2005).  

 

Att få diagnosen cancer skapar rädsla och oro. Genom att sjuksköterskan informerar om 

cancerformen kan den ångest många patienter upplever minska. Informationen har 

dessutom stor betydelse för att skapa en framgångsrik behandling och rehabilitering 

(Sainio & Eriksson, 2003). Sjuksköterskans undervisning syftar till att ge patienten 

kunskap och förståelse för vald behandling, de biverkningar som kan uppstå samt 

egenvårdsåtgärder. I sjuksköterskans ansvarsområde ingår även att motivera patienten till 

att fullfölja behandlingen trots mödosamma biverkningar (Stockholms läns landsting, 

2006).  

 

Sexualitet som omvårdnadsaspekt 

 

Sexuell dysfunktion är ett problem både under och efter behandling (Dizon, 2009; Lavin & 

Hyde, 2006). Inom cancervården ansvarar sjuksköterskor för bedömning av patientens 

behov, även de som berör sexualitet (Olsson et al., 2011). Sjuksköterskor har god 

förståelse för begreppet sexualitet och dess betydelse för människans existens (Lavin & 

Hyde, 2006). Trots goda kunskaper om cytostatikabehandlingens effekt på sexualitet 

undviks ämnet ofta av sjuksköterskor (Lavin & Hyde, 2006; Olsson et al., 2011). Flera 

studier har dokumenterat att patienter och sjukvårdspersonal upplever att ämnet är 

obekvämt att samtala om (Dizon, 2009; Lavin & Hyde, 2006). Osäkerhet råder över hur 

och när dialogen ska föras. Många sjuksköterskor väntar till patienten själv tar upp ämnet 
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och vissa ignorerar när patienten gör ett försök till att tala om sex (Lavin & Hyde, 2006; 

Olsson et al., 2011).  

 

Sjuksköterskor antar ofta att kvinnor med partner kan hantera de sexuella problemen på 

egen hand och har därför inget behov av samtal. Vidare finns ofta tanken att patienter före 

och under behandling prioriterar sexualitet lågt (Olsson et al., 2011). Att överstrida dessa 

motsättningar ger kvinnan möjlighet att hantera de sexuella problemen och se framåt 

(Dizon, 2009). Sjuksköterskor anser att sjuksköterskeutbildningen fokuserar på fysisk 

omvårdnad. Sexualitet behandlas inte tillräckligt varför sjuksköterskor inte känner sig 

förberedda att införliva ämnet i omvårdnadsarbetet (Lavin & Hyde, 2006). 

 

Förekomst och innehåll i samtalet påverkas av sjuksköterskans kunskap och attityd till 

sexualitet, kunskap i att hantera känsliga frågor samt möjlighet till samtal i avdelningens 

utformning och miljö. Hindrande faktorer är korta vårdperioder, bristande kontinuitet i 

kontakten mellan patient och sjuksköterska samt tidsbrist (Lavin & Hyde, 2006; Olsson et 

al., 2011).  

 

Problemformulering 

 

Att få diagnosen bröstcancer innebär en negativ inverkan på sexualiteten, både ur ett 

medicinskt och psykosocialt perspektiv (Rowland et al., 2009). Både diagnosen i sig men 

också cancerbehandlingen leder till att många kvinnor upplever långvariga sexuella 

biverkningar (Bakewell & Volker, 2005). Kvinnorna upplever osäkerhet över vilka 

biverkningar som kan relateras till de olika behandlingarna (Andersson et al., 2011). 

Cytostatika ger bland annat tidig och plötslig menopaus (Rowland et al., 2009) där 

känslomässiga och fysiska förändringar kan leda till sexuell dysfunktion (Abusief et al., 

2012). Trots dokumenterad hög förekomst av ihållande sexuella och intima problem under 

och efter behandling (Rowland et al., 2009) visar studier att kvinnor inte får tillräckligt 

med information om cytostatikabehandlingens inverkan på sexualiteten (Bakewell et al., 

2005; Karaöz et al., 2010). Vidare inkluderar mindre än hälften av vårdpersonalen 

sexualitet i anamnesen (Kornblith & Ligibel, 2003). Därför är det viktigt att genomföra en 

litteraturstudie inom ämnet. 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva hur kvinnor med bröstcancer upplever att deras sexualitet påverkas 

av cytostatikabehandling. 

 

METOD 

Datainsamlingsmetod  

 

För att besvara syftet genomfördes en systematisk litteraturstudie. Detta innebar att 

systematisk söka, kritiskt granska och sammanställa litteratur inom ett visst område. En 

förutsättning var att ett tillräckligt antal studier av god kvalitet fanns publicerat (Forsberg 

& Wengström, 2008). Detta bekräftades genom artikelsökningar i studiens initiala skede.  
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Urvalskriterier och undersökningsgrupp 

 

Urvalskriterier vid sökningen var att artiklarna var relevanta för att besvara syftet samt att 

de var vetenskapliga originalartiklar och publicerade i vetenskapligt granskade tidsskrifter. 

Inklusionskriterier var att studierna berör vald undersökningsgrupp, kvinnor med 

diagnostiserad bröstcancer som har fått cytostatikabehandling. Sökningen avgränsades till 

artiklar skrivna på engelska då detta är det enda språket förutom svenska som författarna 

behärskar samt artiklar som publicerats de senaste tio åren. Både kvalitativa och 

kvantitativa studier inkluderades.  

 

Datainsamling 

För sökning av artiklar användes databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO. I första hand 

användes PubMed och Cinahl, två breda databaser med bland annat omvårdnadsforskning. 

För att få en bredare infallsvinkel användes även PsycINFO som innehåller psykologisk 

forskning inom medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2008). I PubMed 

granskades även relaterade artiklar till sökningens reslutat, inga av dessa inkluderades i 

resultatet.  

 

Specifika sökord formulerades i relation till syfte. Bröstcancer, cytostatika och sexualitet. 

För att hitta relevanta engelska motsvarigheter användes en ämnesordlista, där översättning 

gav breast neoplasms, chemotherapy adjuvant och sexuality. Ämnesord i PubMed kallas 

MeSH-termer (Medical Subject Headings) (Forsberg & Wengström, 2008) . Då MeSH-

termen chemotherapy adjuvant inte gav tillräckligt många träffar gjordes en fritextsökning 

på ordet chemotherapy som gav fler träffar och valdes att använda istället.  

 

Tabell 1. Databassökning  

 

 

Databearbetning och dataanalys  
 

Sökningarna gav totalt 86 träffar (tabell 1). Det fanns 40 artiklar med relevant titel och de 

valdes för vidare granskning av abstracts. Efter genomgång av abstracts valdes 20 artiklar 

vilka ansågs kunna besvara syftet. Dessa lästes i sin helhet och sedan mer ingående och 

översattes till svenska av författarna var för sig med ett objektivt förhållningssätt. Svar på 

syftet söktes i studiernas resultatdel. Artiklarna diskuterades varefter vidare urval skedde 

gemensamt. Slutligen inkluderades 11 av dessa artiklar i studien. Återkommande teman 

kopplade till syftet identifierades och utgjorde grunden för rubrikerna i resultatet. 

Artiklarna presenteras i en integrerad analys där skillnader och likheter beskrivs. Resultatet 

Datum för 

sökning  

2012-02-02 

Databas Antal 

sökträffar 

Granskade 

abstracts 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

Chemotherapy 

AND breast 

neoplasms 

AND 

sexuality  

PubMed 57 29 14 9 

Cinahl 24 10 5 2 

PsycINFO 5 1 1 0 

 Totalt  

 

 86 40 20 11 
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diskuterades och jämfördes med bakgrundsmaterialet vilket utgör resultatdiskussion och 

slutsats (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Tillförlitlighet 

Kvalitetsvärdering och klassificering baserades på ett bedömningsunderlag (bilaga II) 

skapat av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtesvani (2006). 

Inkluderade studier sammanställdes i en matris (bilaga I) utformad av Forsberg och 

Wengström (2008). I PsychINFO och Cinahl begränsades sökningen till att artiklarna 

skulle vara peer-reviewed.   

 

Forskningsetiska överväganden 

Undersökning, granskningoch redovisning utfördes grundligt och noggrant. 

Författarna hade till avsikt att bedriva forskningen korrekt genom att inte fabricera, stjäla 

eller plagiera data. Vidare användes ett värderingsfritt och objektivt förhållningssätt. 

Samtliga resultat som ansågs kunna besvara syftet redovisades, inte enbart de som stödde 

forskarnas åsikt. De vetenskapliga artiklar som användes i föreliggande studie 

kontrollerades om de var granskade och godkända av en etisk kommitté med hjälp av 

databasen Ulrich (Helgesson, 2006). 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras efter de teman som framkom ur de inkluderade artiklarna.  

 

Sexuell aktivitet 

 

De inkluderade studierna uppvisar stor variation i andelen kvinnor som efter kirurgi och 

adjuvant behandling fortfarande var sexuellt aktiva. Över lag var det vanligt att det 

sexuella livet fortgick (Bigilia et al., 2010; Ganz et al., 2004; Sbitti et al., 2011; Takahashi 

& Kai, 2005; Takahashi et al., 2008). Däremot uppgavs ofta förändringar i form av 

minskad frekvens av sexuell aktivitet (Takahashi & Kai, 2005; Takahashi et al., 2008). 

Orsaker var ofta smärta vid samlag och nedsatt fysisk och psykisk energi på grund av 

efterföljande behandlingar (Takahashi & Kai, 2005). Trötthet var enligt Fobair et al. (2006) 

orsaken till att hälften av kvinnorna i studien inte längre var sexuellt aktiva.  

 

Minskad sexuell aktivitet var ett generellt problem sex månader efter insättande av både 

högdos- och konventionell cytostatikabehandling. Vid högdosbehandling kvarstod 

problemet i upp till ett år (Malinovszky et al., 2006). I studien av Ganz et al. (2004) 

framkom det att frekvensen av sexuell aktivitet var högre hos kvinnor som mottagit 

cytostatika än hos kvinnor som fått annan typ av adjuvant behandling. Troligtvis kunde 

detta relateras till kvinnornas yngre ålder i cytostatikagrupperna.  

 

Sexuell funktion  

 

Alder et al. (2008) och Avis et al. (2004) fann att cytostatikabehandling kan förklaras som 

en prediktor för sexuell dysfunktion.  Problem med sexuell dysfunktion var betydligt 

svårare och har rapporterats hos 20-90 procent av bröstcanceröverlevande kvinnor som 

mottagit cytostatika (Alder et al., 2008; Avis et al., 2004; Fobair et al., 2006; Ganz et al., 

2004; Sbitti et al., 2011) jämfört med 18-25 procent hos de som inte fått cytostatika. 
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Oavsett om kvinnan genomgått mastektomi eller lumpektomi upplevdes sexuell funktion 

betydligt sämre bland kvinnor som fått cytostatikabehandling än de som fått annan 

adjuvant behandling (Ganz et al., 2004).  

 

Innan diagnos var det få kvinnor som ansåg sig ha en nedsatt sexuell funktion men efter 

adjuvant behandling klagade samtliga över en försämring (Bigilia et al., 2010). Försämrad 

sexuell funktion var vanligt inte enbart under behandling utan även långsiktligt hos kvinnor 

där cytostatika ingått i behandlingen (Alder et al., 2008; Biglia et al., 2010; Broeckel et al., 

2002; Ganz et al., 2004; Malinovszky et al., 2006). Cytostatikabehandlingens negativa 

effekt på den sexuella funktionen utgjordes av smärta vid samlag, vaginal torrhet (Alder et 

al., 2008; Broeckel et al., 2002; Ganz et al., 2004), svårighet att känna sig upphetsad och 

uppnå orgasm (Alder et al., 2008; Broeckel et al., 2002),  minskat sexuellt intresse 

(Broeckel et al., 2002; Ganz et al., 2004) och oförmåga att slappna av och njuta (Broeckel 

et al., 2002). I studien av Broeckel et al. (2002) där samtliga kvinnor behandlats med 

cytostatika kunde sexuell funktion även  kopplas till trötthet, depression, värmevallningar 

och relationsproblem.  

 

Vaginal torrhet & smärta vid samlag 

 

Vaginal torrhet till följd av adjuvant behandling hade en negativ inverkan på den sexuella 

funktionen (Avis et al., 2004; Broeckel et al., 2002; Fobair et al., 2006; Sbitti et al., 2011). 

I studierna av Broeckel et al. (2002) och Sbitti et al. (2011) fick samtliga kvinnor 

cytostatikabehandling, tre fjärdedelar i studien av Avis et al. (2004) och över hälften i 

studien av Fobair et al. (2006). Avis et al. (2004) och Sbitti et al. (2011) framför att vaginal 

torrhet var ett problem hos hälften av kvinnorna och hos en tredjedel enligt Fobair et al. 

(2006). Kvinnor som mottagit cytostatika upplevde mer besvär med vaginal torrhet än 

kvinnor som inte behandlats med cytostatika (Alder et al., 2008; Broeckel et al., 2002; 

Ganz et al., 2004; Malinovszky et al., 2006).  

 

Smärta vid samlag på grund av vaginal torrhet var ett vanligt problem (Avis et al., 2004; 

Ganz et al., 2004; Takahashi & Kai, 2005) och den vanligaste sexuella dysfunktionen i 

samband med bröstcancerbehandling (Sbitti et al., 2011). Enligt Takahashi & Kai (2005) 

bidrog smärtan till ett ökat obehag vid samlag. Problematiken var störst bland kvinnor som 

fått cytostatikabehandling (Alder et al., 2008; Ganz et al., 2004; Malinovszky et al., 2006 ). 

Obehaget försämrades i upp till fem år (Malinovszky et al., 2006).  

 

Minskad sexuell lust 

 

Minskad sexuell lust var vanligt (Ganz et al., 2004; Takahashi & Kai., 2005) och sågs hos 

25-50 procent av kvinnorna som fått adjuvant behandling (Avis et al., 2006; Fobair et al., 

2006; Ganz et al., 2004; Sbitti et al., 2011). Orsaker var ofta fysiska komplikationer som 

trötthet (Avis et al., 2004; Takahashi & Kai., 2005) vaginal torrhet och smärta vid samlag 

(Takahashi & Kai., 2005). Vid cytostatikabehandling var det vanligare att uppleva minskad 

sexuell lust än vid andra behandlingar (Ganz et al., 2004; Takahashi et al., 2008). I en 

studie av Broeckel et al. (2002) var minskad sexuell lust ett problem hos en tredjedel av 

kvinnorna som behandlats med cytostatika.   
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Svårighet med upphetsning och orgasm 

 

Enligt Sbitti et al. (2011) kunde en tredjedel av kvinnorna som behandlats med cytostatika 

inte känna sexuell tillfredställelse. Svårighet att bli upphetsad var ett problem hos 17-40 

procent av bröstcancerbehandlade kvinnor där cytostatika utgjorde den största delen av den 

adjuvanta behandlingen (Avis et al., 2004; Fobair et al., 2006). Där samtliga behandlats 

med cytostatika sågs svårighet att känna upphetsning hos drygt en tredjedel och svårighet 

att uppnå orgasm hos en femtedel (Broeckel et al., 2002). Fobair et al. (2006) och Sbitti et 

al. (2011) hävdar att 15 respektive 30 procent hade svårighet att uppnå orgasm.  

 

Svårighet med att slappna av och njuta   

 

Av bröstcanceröverlevande kvinnor där samtliga behandlats med cytostatika sågs 

oförmåga att slappna av och njuta hos drygt en femtedel (Broeckel et al., 2002).  

Förmågan att njuta av sex var som mest nedsatt sex månader efter att cytostatika sattes in 

och nedsättningen varade i upp till fem år (Malinovszky et al., 2006). Däremot fann 

Takahashi et al. (2008) ingen signifikant försämring av den sexuella njutningen bland 

kvinnor som fått cytostatikabehandling.  

 

Cytostatikainducerat klimakterium    

 

I en studie av Biglia et al. (2010) gick samtliga kvinnor in i klimakteriet till följd av 

antingen adjuvant cytostatika eller endokrin behandling. Vidare sågs att sexuell aktivitet 

och funktion hos dessa kvinnor minskade i takt med ökande klimakteriebesvär. Ganz et al. 

(2004) fann sambandet att kvinnor som behandlats med cytostatika i högre grad drabbas av 

menstruella förändringar, klimakteriesymtom och problem med sexuell funktion. Kvinnor 

som tidigare fått cytostatika hade oftare värmevallningar, vaginal torrhet, smärta vid 

samlag och koncentrationssvårigheter än de som inte fick cytostatika. Cytostatikainducerat 

klimakterium och fertilitetsförlust beskrevs som chockartat för kvinnan och hennes partner. 

Även om paret inte hade planerat en graviditet fanns åtminstone önskan att kunna välja en. 

Av denna anledning såg vissa kvinnor ingen mening med att ha samlag då de ändå inte 

kunde få barn (Avis et al., 2004).  

 

Sexuell livskvalitet 

 

Cytostatikabehandling gav en långvarig negativ effekt på den sexuella hälsan 

(Malinovszky et al., 2006). Beckfjord och Compas (2007) visade att 50 procent av kvinnor 

som genomgått bröstcancerbehandling upplevde nedsatt sexuell livskvalitet. Vid 15 veckor 

efter diagnos då de flesta var mitt uppe i behandlingen skattades sexuell livskvalitet 

betydligt sämre än övriga aspekter av livskvalitet (fysisk, psykosocial, medicinsk och 

äktenskaplig) av samtliga kvinnor som genomgått bröstcancerbehandling. Vidare kunde 

sexuell livskvalitet kopplas specifikt till cytostatikabehandling. Kvinnor som fick 

cytostatika upplevde en signifikant sämre sexuell livskvalitet än de som inte fick 

cytostatika.  

 

Kroppsuppfattning och känsla av sexuell attraktivitet  

 

Bröstcancerbehandling medförde ofta att kvinnorna kände sig mindre sexuellt attraktiva 

(Beckfjord & Compas., 2007; Fobair et al., 2006). Hälften upplevde två eller fler problem 

med kroppsuppfattning avseende känsla av sexuell attraktionskraft, känsla av kvinnlighet 
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och genans över sin kropp. I en studie var den vanligaste orsaken till problem med 

kroppsuppfattningen håravfall till följd av cytostatikabehandling (Fobair et al., 2006). 

Sbitti et al. (2011) framförde att cytostatikasinducerat klimakterie ligger bakom problem 

med kroppsuppfattning. 

 

Relationen till partnern 

 

Relationen till partnern upplevdes generellt inte som ett problem men den största 

svårigheten var kommunikation partnerna emellan (Avis et al., 2004). Ett annat problem 

som rapporterades var partnerns oförståelse för de sexuella problem som drabbat kvinnan 

(Fobair et al., 2006). Att tala med sin partner hade stor betydelse för den sexuella 

relationen på lång sikt (Takahashi & Kai, 2005). De flesta tyckte att cancern hade stärkt 

relationen och förståelsen för dess värde (Avis et al., 2004). Relationen till partnern 

upplevdes starkare än någonsin även om den sexuella aktiviteten minskat (Takahashi & 

Kai, 2005). Bröstcancerdiagnosen orsakade rädsla för döden och stärkt känsla att ta tillvara 

på livet vilket kunde bidra till att den sexuella relationen förbättrades. Hälften av 

bröstcanceröverlevande kvinnor utan partner hade svårighet att få kontakt med potentiella 

partners då de hade en rädsla för att inleda en sexuell relation (Avis et al., 2004). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

För att besvara syfte har en litteraturöversikt genomförts. En förutsättning var att ett 

tillräckligt stort antal studier av god kvalitet fanns publicerat (Forsberg & Wengström, 

2008). Vid en första sökning och granskning av rubriker och abstracts ansåg författarna 

hitta tillräckligt stort antal studier för att besvara syftet. Då upplevelse av sexualitet har ett 

brett spektrum fanns fördelar med vald metod eftersom både kvalitativa och kvantitativa 

studier kunde inkluderas.  

 

Vid vidare fördjupning av artiklarnas innehåll fanns svårighet att finna resultat som kunde 

urskilja cytostatikans effekt på sexualitet. Flertalet studier fick uteslutas då de inte kunde 

besvara studiens syfte. Inledningsvis ingick 20 artiklar i föreliggande studie men efter 

grundlig och noggrann granskning valdes endast de 11 som författarna ansåg tydligt kunde 

urskilja cytostatikabehandlingens effekt på sexualiteten. Denna genomgående granskning 

har ökat tillförlitligheten på föreliggande studie och bidragit till att den är av god kvalitet.  

 

En kvalitativ studie hade varit mer fördelaktig genom att förtattarna kunnat inkludera 

informanter där samtliga fått cytostatika och exkludera de som fått endokrin behandling. 

Den möjligheten fanns inte i denna litteraturöversikt då endast en studie hade deltagare där 

ingen fått endokrin behandling. Vidare hade frågor som enbart syftat till 

cytostatikabehandlingens effekt på sexualitet kunnat väljas och därmed bättre kunnat 

besvara syftet.  

 

Urvalskriterierna var kvinnor med diagnostiserad bröstcancer som fått 

cytostatikabehandling. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och publicerade de 

senaste tio åren. Inga geografiska begränsningar gjordes, därmed inkluderades artiklar från 

alla världsdelar. Fördelen var att resultatet fick en bredare synvinkel. Nackdelen var att 

resultatet kanske inte kunde generaliseras till just svenska kvinnor då sexualitet är ett vitt 

begrepp som kan tolkas och uttryckas olika i olika kulturer. Tidsbegränsningen valdes för 
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att få de senaste forskningsresultaten. Detta kan ha begränsat antalet sökträffar men 

samtidigt ökat tillförlitligheten då träffarna gav aktuella studier. En annan begränsning i 

denna studie kan ha varit att MeSH-termerna breast neoplasms och sexuality samt ordet 

chemotherapy genom fritextsökning användes i samtliga databaser. Specifika ord från 

databasernas egna ordlistor hade kunnat användas och eventuellt gett fler träffar. Vidare 

har forskarna diskuterat det faktum att relevanta artiklar kan ha missats då de olika 

studierna har beskrivit olika begrepp kopplat till sexualitet. Genom att inledningsvis läsa 

några artiklar som berör sexualitet i syfte att finna vanligt förekommande begrepp hade 

dessa eventuellt kunnat ingå i en mer specificerad sökning.   

 

Vetenskaplig trovärdighet kunde bekräftats genom att välja artiklar från PsychINFO och 

Cinahl som var peer-reviewed samt att artiklar från PubMed var publicerade i 

vetenskapligt granskade tidsskrifter. De inkluderade artiklarna har även kvalitetsbedömts 

och lagts in i en matris vilket ökat tillförlitligheten (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

Resultatdiskussion  

 

Resultatet visade en stor variation i sexuell aktivitet hos kvinnor som opererats och/eller 

fått adjuvant behandling. Flera studier visar att den sexuella aktiviteten hos kvinnor som 

behandlas för bröstcancer fortgick som innan däremot uppgav kvinnor i studier av 

Takahashi och Kai (2005) och Takahashi et al., (2008) ofta förändringar i form av minskad 

frekvens. Det kan förklaras med att kvinnor prioriterar sexualiteten lägre än innan då 

behandlingen ger obehagliga biverkningar och ständiga påminnelser om sjukdomen (Kuo, 

Wiggins & Dizon, 2008). Vid cytostatikabehandling var minskad sexuell aktivitet ett 

generellt problem. Motsägande resultat presenterades i studien av Ganz et al. (2004) där 

frekvensen av sexuell aktivitet var högre hos kvinnor som mottagit cytostatika än vid 

annan typ av adjuvant behandling. Kvinnorna som fick cytostatikabehandling i denna 

studie var generellt yngre än de kvinnor som fått annan typ av adjuvant behandling vilket 

troligvis kan kopplas till resultatet. Författarna till denna studie har en reflektion om att 

yngre kvinnor har en högre sexuell aktivitet innan behandling och därmed inte låter den 

påverkas i lika hög grad under behandling. Yngre kvinnor kan även tänkas ha en högre 

benägenhet att söka hjälp för sexuella problem. 

 

Sexuell dysfunktion drabbar upp till 90 procent av de kvinnor som behandlas för 

bröstcancer (Kornblith & Ligibel, 2003). Detta bekräftas av resultatet i föreliggande studie 

där också en tydlig koppling mellan cytostatikabehandling och sexuell dysfunktion har 

identifierats. Oavsett om kvinnan genomgått mastektomi eller lumpektomi som 

operationstyp har den sexuella funktionen upplevts betydligt sämre hos de kvinnor som fått 

cytostatika jämfört med andra adjuvanta behandlingsformer (Ganz et al., 2004). Detta 

motsäger den allmänna uppfattningen att  operationstypen  har störst inverkan på den 

sexuella funktionen. I föreliggande studie har 20-90 procent av kvinnorna som mottagit 

cytostatika rapporterat problem med sexuell funktion (Alder et al., 2008; Avis et al., 2004; 

Fobair et al., 2006; Ganz et al., 2004; Sbitti et al., 2011). Detta är ett intressant fynd då 

endast 18-25 procent av de som inte fått cytostatika enligt Ganz et al. (2004) har problem 

med sexuell funktion. Den stora variationen kan dels bero på studiernas kvalitet och sätt att 

mäta sexuell dysfunktion men också deltagarnas ålder samt andra eventuella ingående 

behandlingsformer.  

 

Prognosen för bröstcancer har förbättrats dels tack vare att bröstcancerbehandlingen har 

blivit mer aggressiv, avancerad och effektiv (Karaöz el al., 2010). Behandlingens mål är att 
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vara effektiv utan att ge för svåra biverkningar (Onkologiskt centrum, 2011). 

Cytostatikabehandlingen är dock mycket intensiv och ger dessutom ofta svåra biverkningar 

som anses som nästan på gränsen till accepterbara (Almås & Stubberud, 2011). Resultatet i 

föreliggande studie visar att den sexuella funktionen hos kvinnorna påverkas av flera 

behandlingsrelaterade biverkningar. Dessa är smärta vid samlag, vaginal torrhet, svårighet 

att känna upphetsning och uppnå orgasm, oförmåga att slappna av och njuta samt trötthet, 

depression, värmevallningar och relationsproblem. Även om kvinnan till slut blir tumörfri 

innebär alltså bröstcancerbehandlingen flertalet biverkningar som enligt Almås och 

Stubberud (2011) ofta är reversibla men ibland också permanenta. Detta har även i 

föreliggande studie kunnat bekräftats då många biverkningar har kunnat ses långsiktligt 

(Malinovszky et al., 2006). Då den längsta uppföljningstiden för problem kopplade till 

sexuell funktion var fem år i inkluderade studier går det inte att säga om dessa verkligen är 

permanenta. 

 

En vanlig biverkan vid cytostatikabehandling är torra och sköra slemhinnor (Onkologiskt 

centrum, 2011). Kvinnor som mottagit cytostatika upplever mer besvär än kvinnor som 

erhållit annan typ av behandling (Alder et al., 2008; Broeckel et al., 2002; Ganz et al., 

2004; Malinovszky et al., 2006). Flertalet studier visar att vaginal torrhet har en negativ 

inverkan på den sexuella funktionen genom att det skapar smärta vid samlag. Vidare har 

det bekräftats att smärta vid samlag är den vanligaste sexuella dysfunktionen med en 

negativ effekt på både sexuell aktivitet och sexuell lust (Sbitti et al., 2011). Problemet sågs 

inte enbart under behandling utan försämrades i upp till fem år (Malinovszky et al., 2006). 

Med tanke på att vaginal torrhet påverkar flera parametrar inom sexualiteten och dessutom 

under en lång tid har det en stor betydelse för cytostatikabehandlingens negativa effekt på 

sexualiteten.  

 

Minskad sexuell lust ses framförallt i början av behandlingen och kan bero på biverkningar 

som fatigue, vaginal torrhet och minskad förmåga till orgasm (Edberg & Wijk, 2009). I 

föreliggande studie sågs minskad sexuell lust  hos upp till hälften av kvinnorna som fått 

adjuvant behandling, problemet var vanligare hos kvinnor som fått cytostatika (Ganz et al., 

2004; Takahashi et al., 2008). I studierna framkommer inte när i behandlingen problem 

med minskad sexuell lust upplevs hos kvinnorna och inte heller i något långsiktligt 

perspektiv. Bakomliggande orsaker till minskad sexuell lust var trötthet, vaginal torrhet 

och smärta vid samlag. Enligt Wilmoth, Coleman, Smith & Davis (2004) är trötthet ett 

långsiktligt problem vid cytostatikabehandling, likaså har föreliggande studie visat att 

vaginal torrhet och därmed smärta vid samlag påverkar kvinnan under flera år efter 

avslutad behandling (Malinovszky et al., 2006). Av detta kan slutsatsen dras att även 

minskad sexuell lust är ett problem både i behandlingens början men också långsiktligt.  

 

Orsakerna till minskad sexuell lust är några av dem som också ligger bakom minskad 

sexuell funktion (Avis et al., 2004; Takahashi & Kai, 2005). Däremot visar föreliggande 

studie att den sexuella lusten inte upplevdes vara påverkad i samma grad som den sexuella 

funktionen. Att fortfarande känna sexuell lust men inte kunna ha ett sexuellt liv på grund 

av sexuella dysfunktionsproblem kan tänkas innebära en stor psykologisk påfrestning för 

kvinnan. Detta kan i sin tur leda till att den sexuella hälsan påverkas negativt då sexuell 

hälsa enligt bakgrunden definieras som förmåga att kunna njuta av sexuell aktivitet utan att 

förhindras av fysiska och emotionella obehag. Onkologiskt centrum (2011) uppger att en 

del kvinnor upplever ökad sexuell lust och behov av intim närhet efter att ha fått diagnosen 

bröstcancer. Detta kan förklara att endast en tredjedel av de som behandlats med 

cytostatika upplever minskad sexuell lust (Broeckel et al., 2002) vilket är betydligt färre än 
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de upp till 90 procent som har problem med sexuell dysfunktion (Alder et al., 2008; Avis et 

al., 2004; Fobair et al., 2006; Ganz et al., 2004; Sbitti et al., 2011).  

 

Takahashi et al. (2008) fann ingen signifikant försämring av den sexuella njutningen bland 

kvinnor som fått cytostatikabehandling. Detta är ett unikt resultat som motsäger övriga 

resultat i föreliggande studie. Resultatet är också oväntat med tanke på att så många andra 

parametrar i kvinnans sexualitet har påverkats negativt. Orsaken kan tänkas bero på 

kulturella skillnader i synen på och sättet att uttrycka sexualitet samt olika mätmetoder.  

 

I en studie av Biglia et al. (2010) fick samtliga kvinnor behandlingsinducerat klimakterie. 

Det har även framkommit att kvinnor som behandlats med cytostatika drabbas i högre grad 

och med allvarligare besvär i form av värmevallningar, vaginal torrhet, smärta vid samlag 

och koncentrationssvårigheter (Ganz et al., 2004).  Till följd av behandlingsinducerat 

klimakterie kan fertiliteten förloras och leda till att känslan av kvinnlighet hotas. Detta 

innebär en stor psykologisk påfrestning som kan leda till att den sexuella hälsan skadas 

(Avis et al., 2004). I och med att fertiliteten förloras kan kvinnan inte längre bli gravid. 

Detta innebär en ytterligare påfrestning för de kvinnor som har planerat eller fortfarande 

vill ha möjligheten att kunna bli gravida. En del ser ingen mening med att ha samlag om de 

ändå inte kan få barn. En fjärdedel av de kvinnor som får diagnosen bröstcancer är i fertil 

ålder, dessutom är det allt vanligare att kvinnor föder sitt första barn efter 30 års ålder. 

Dessa två aspekter innebär att fler kvinnor måste handskas med frågor om fertilitet och val 

av behandling. Likaså är det viktigt att behandlingen individbaseras efter kvinnans önskan 

att i framtiden kunna bli gravid (Dizon, 2009).  

 

Bröstcancerbehandling medför ofta att kvinnan känner sig mindre sexuellt attraktiv. Den 

vanligaste orsaken till problem med kroppsuppfattning var håravfall till följd av 

cytostatikabehandling (Fobair et al., 2006). Håravfall rankas ofta som den mest besvärande 

biverkningen vid cytostatikabehandling vilket kan förklaras av förlust av kvinnlig identitet, 

sensualitet och sexualitet (Lemieux, Maunsell & Provencher, 2008).  

 

Att tala med sin partner visade sig vara av stor betydelse för den sexuella relationen 

samtidigt som just kommunikation ofta var det största problemet partnerna emellan (Avis 

et al., 2004). I studien av (Olsson et al. (2011) nämns att sjuksköterskor ofta antar att 

kvinnor med partner kan hantera de sexuella problemen på egen hand och har därför inget 

behov av information och undervisning. Det framkom en önskan om undervisning i 

kommunikationsstrategier som kan användas vid samtal om den sexuella relationen 

(Takahashi et al., 2008).  Författarna till föreliggande studie menar att sjuksköterskan har 

en viktig roll att hjälpa paret till god kommunikation samt vid behov etablera kontakt med 

kuratorer.  

 

Bröstcancerpatienter har ett stort behov av information om de olika behandlingarnas 

påverkan på sexualiteten. Sjuksköterskans har till uppgift att ge patienten kunskap och 

förståelse för vald behandling och vilka biverkningar som kan uppstå (Stockholms läns 

landsting, 2006). Behandlingen medför långvarig effekt på sexualiteten och en reflektion är 

att då kvinnan bekräftats som tumörfri och inte längre genomgår behandling finns risk att 

hon inte längre följs upp av sjukvården och problemen relaterade till sexualiteten blir 

kvarstående.   

 

Föreliggande studie visar att kvinnorna upplevde att det var jobbigt att tala om sexualitet 

och sexuella problem vid kontakt med sjukvården. De som sökt hjälp uppgav inga positiva 
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erfarenheter av detta (Takahashi & Kai, 2005). Detta kan förklaras av att även 

sjuksköterskan tycker att ämnet känns jobbigt och obekvämt att samtala om (Dizon, 2009; 

Lavin & Hyde, 2006) och därför många gånger väntar tills patienten själv tar upp ämnet 

eller i vissa fall ignorerar när patienten gör ett försök till att samtala om sex (Lavin & 

Hyde, 2006; Olsson et al., 2011). Författarna till föreliggande studie diskuterar att det finns 

en risk att äldre kvinnor inte uppmärksammas i vården avseende sexuella problem, då 

förutfattade meningar kan finnas att äldre kvinnor inte prioriterar sexuell aktivitet. 

Samtidigt kan det vara så att äldre undviker vårdkontakt då de inte vill vara till besvär. 

Unga kvinnor kan också undvika att söka hjälp då sexuella problem upplevs pinsamt att 

samtala om. Socialstyrelsen (2005) belyser att även de kvinnor som inte aktivt uttrycker 

behov av information skall uppmärksammas. Kvinnan bör ses som en individ med både 

fysiska, psykiska, sociala, andliga och kulturella behov.  

 

Föreliggande studie visar att cytostatikabehandling har en långvarig effekt på den sexuella 

hälsan samt att samtliga kvinnor skattar sexuell livskvalitet betydligt sämre än övriga 

aspekter av livskvaliteten (Beckfjord & Compas., 2007). Sjuksköterskan ansvarar för 

bedömning av patientens behov, även de som berör sexualitet (Olsson et al., 2011). Trots 

goda kunskaper och förståelse för sexualitetens betydelse för människans existens undviks 

ämnet ofta av sjuksköterskor (Lavin & Hyde, 2006; Olsson et al., 2011). Faktum är att 

mindre än hälften av all vårdpersonal inkluderar sexualitet som en del i anamnesen 

(Kornblith & Ligibel, 2003). För att förbättra den sexuella livskvaliteten hos kvinnor med 

bröstcancer krävs en attitydförändring till sexualitet som en del av omvårdnaden.  

 

Sexualitet är ett ämne som inte tillräckligt behandlas i sjuksköterskeutbildningen vilket gör 

att sjuksköterskor inte känner sig förberedda att samtala om det (Lavin & Hyde, 2006). 

Genom att i utbildningen lägga större fokus på sexuella aspekter i omvårdnaden kan en 

trygghet till ämnet skapas hos blivande sjuksköterskor. Som det ser ut idag finns dessutom 

flera hindrande faktorer för samtal om ett så personligt ämne som sexualitet. Dessa måste 

åtgärdas genom att se till att det finns tillåtande miljöer för privata samtal, längre 

vårdperioder med tid för samtal och uppföljning samt bättre kontinuitet (Lavin & Hyde, 

2006; Olsson et al., 2011).   

 

Slutsats 

 

Endast tio procent av bröstcancertumörer kan botas med enbart cytostatikabehandling 

varför den oftast kombineras med andra typer av behandlingar (Almås, 2011). Den 

vanligaste är endokrin behandling då 80 procent av tumörerna har receptorer för östrogen 

och/eller progesteron (Almås & Stubberud, 2011). Detta är också den behandling som är 

mest lik cytostatika avseende biverkningar. De behandlingsrelaterade biverkningarna som 

visat sig ha en negativ effekt på den sexuella funktionen i föreliggande studie var smärta 

vid samlag, vaginal torrhet, svårighet att känna upphetsning och uppnå orgasm, oförmåga 

att slappa av och njuta samt trötthet, depression, värmevallningar och relationsproblem. 

Det är svårt att särskilja vilka biverkningar som orsakats av cytostatika- respektive 

endokrin behandling, både av kvinnorna själva men också av de forskare som bedrivit 

studier i ämnet. Av denna anledning fanns en svårighet att tolka studiernas resultat som 

ingått i föreliggande studie.   

 

Forskningsområdet är problematiskt då det inte går att hitta studier där enbart cytostatika 

ingått i behandlingen eller där det tydligt framgår vilka biverkningar som kan relateras till 

cytostatikabehandlingen. Då endast ett fåtal studier i dagsläget behandlar cytostatikas 
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inverkan på sexualiteten är det viktigt att ämnet ytterligare uppmärksammas. Ett förslag på 

fortsatta studier är att endast inkludera kvinnor som fått cytostatika som adjuvant 

behandling eller att genom nya typer av frågeformulär bättre kunna särskilja de olika 

behandlingarnas effekt på sexualiteten. Kvalitativa studier skulle vara fördelaktigt för att få 

kvinnans upplevelse av hur sexualiteten har påverkats. Dessutom är det viktigt att se till att 

längre uppföljande studier görs. 
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BILAGA I 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) 

Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte METOD Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Alder, J., 

Zanetti,R., 

Wight, E., 

Urech,  C., 

Fink, N., & 

Bitzer, J. 

2008 

Schweiz 

Sexual dysfunction after 

premenopausal stage I and 

II breastcancer: do 

androgens play a role? 

Att undersöka sexuell 

dysfunktion hos 

premenopausala 

bröstcancerpatienter .  

 

Kvinnor som diagnostiserats 

med bröstcancer innan 

naturlig menopaus samt 

avslutat adjuvant behandling 

mellan sex månader och fem 

år tidigare deltog.  Ett 

frågeformulär besvarades i 

genomsnitt två och ett halvt 

år efter avslutad behandling 

avseende bland annat 

sexualitet och relationens 

kvalitet.  

 

n = 29  Av kvinnorna i studien hade 65 procent mottagit 

cytostatikabehandling och 79 procent endokrin 

behandling. Sexuell funktion hos kvinnor med 

bröstcancer var betydligt under medelvärdet för 

sexuellt friska kvinnor. Skillnaderna i sexuell 

funktion var signifikanta mellan kvinnor med 

och utan tidigare cytostatikabehandling. Av de 

som fått cytostatika upplevde  90 procent sexuell 

dysfunktion med minskad funktion i samtliga 

parametrar; upphetsning, lubrikation, orgasm 

och smärta vid samlag.  

 

P 

II 

Avis, N.E., 

Crawford, S., 

& 

Manuel,  J.  

2004 

USA 

Psychosocial problems 

among younger women 

with breast cancer. 

Utreda problem hos kvinnor 

50 år eller yngre som 

drabbats av bröstcancer. 

Kvinnorna fick ett 

frågeformulär med 

standardiserade frågor med 

problem relaterade till 

bröstcancer (CARES). 

Studien innehöll även öppna 

frågor om kvinnornas 

upplevelser. 

n=220 

(16) 
Behandlingsformerna var: mastektomi, 43 

procent, cytostatika, 75 procent och strålning 69 

procent. Cytostatikabehandling associerades  

med tidig menopaus, minskat intresse av sexuell 

aktivitet och sexuell dysfunktion.  

 

P, K 

I 

Beckjord, E., 

& Compas, 

B. E. 

2007 

USA 

Sexual Quality 

of Life in Women with 

Newly Diagnosed Breast 

Cancer. 

 

Att undersöka effekten av 

och samspelet mellan 

variabler relaterade till 

sexuell  livskvalitet bland 
bröstcanceröverlevande.  

  

Kvinnor med bröstcancer 

som behandlats med 

operation och någon form av 

adjuvant behandling fick 

besvara frågeformulär vid två 

tillfällen. Vid tidpunkt 1 

mättes depressionssymtom 

nära diagnostillfället och vid 

tidpunkt två, då de flesta 

påbörjat sin postoperativa 

behandling  mättes flera 

dimensioner av livskvalitet, 

däribland sexuell livskvalitet 

( i genomsnitt 15 veckor efter 

diagnos).  

n=294 

 (103) 

Av kvinnorna fick 42 procent cytostatika. Mer 

än 70 procent fick strålning och/eller endokrin 

behandling. Sexuell livskvalitet var betydligt 

sämre än övriga aspekter av livskvalitet 15 

veckor efter diagnostisering. Det fanns en 

koppling mellan cytostatikabehandling och 

sexuell livskvalitet.  

Cytostatikabehandling var associerat med 

signifikant sämre sexuell livskvalitet för alla 

kvinnor, oavsett operationstyp.  

 

 

P 
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Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte METOD Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Biglia, N., 

Moggio, G., 

Peano, E., 

Sgandurra, 

P., Ponzone, 

R., Nappi, 

R.E., & 

Sismondi, P. 

2010 

Italien 

 

Effects of surgical and 

adjuvant therapies for 

breast cancer on sexuality, 

cognitive funktions and 

body weight. 

Att utvärdera effekten av 

bröstcancerbehandling på 

vikt samt sexuell och 

kognitiv funktion hos 

premenopausala kvinnor. 

Ett frågeformulär och en 

gynekologisk undersökning 

genomfördes efter det 

kirurgi. Frågeformuläret 

fylldes även i sex månader 

efter att adjuvant behandling 

sattes in, samt ett år efter 

operation. 

 

n= 35 

Efter 1 år= 

21 

 

Det var 97,2 procent av kvinnorna som fick 

cytostatika och av de kvinnorna var det 85 

procent som därefter fick endokrin behandling. 

Samtliga patienter fick ett behandlingsinducerad 

menopaus och klimakteriesymtomen ökade 

kraftigt efter den adjuvanta behandlingen. Den 

sexuella aktiviteten minskade och sexuella 

funktionen försämrades under de tre 

uppföljningarna. 

 

P 

II 

Broeckel, J. 

A., Thrors, C. 

L., Jacobsen, 

P. B., Small, 

M., & Cox, 

C. E. 

2002 

USA 

 

Sexual functioning in long-

term breast cancer 

survivors treated 

with adjuvant 

chemotherapy. 

Att undersöka evetuella 

skillnader i upplevd sexuell 

funktion mellan 

långtidsöverlevande (minst 5 

år) kvinnor som har haft 

bröstcancer och behandlats 

med cytostatika och 

jämnåriga kvinnor utan 

cancerhistoria.  

Långtidsöverlevande kvinnor 

med tidigare bröstcancer där 

samtliga behandlats med 

kemoterapi jämfördes med 

en åldersmatchad grupp 

kvinnor utan tidigare cancer. 

Samtliga fick fylla i enkäter 

om klimakteriebsvär, trötthet, 

sexuell funktion samt 

kommunikation  och närhet 

till partnern. Rapporten 

baserades på de kvinnor som 

hade en make eller partner.  

 
n = 58 

kvinnor med 

tidigare 

bröstcancer 

 

+ 61kvinnor 

utan tidigare 

cancer 

 

Bortsett från att samtliga kvinnor fick cytostatika 

 var det 71 procent som fick strålning och 48  

procent som fick endokrin behandling. 

Bröstcanceröverlevande kvinnor som genomgått 

cytostatikabehandling upplevde signifikant sämre sexuell 

funktion avseende brist på sexuellt intresse,  

oförmåga att slappna av och njuta av sex,  

svårighet att bli upphetsad och svårt att få  

orgasm jämfört med kvinnor utan tidigare cancer.  

De som upplevde mer sexuell dysfunktion led i 

 högre grad av trötthet, depression, äktenskapliga 

 problem, värmevallningar och vaginal torrhet.  

Vaginal torrhet var signifikant relaterat till  

sexuell dysfunktion.  

 

 

CCT 

II 

Fobair, P., 

Stewart, S.L., 

Chang, S., 

D’Onofrio, 

C., Banks, 

P.J., & 

Bloom, J. 

2006 

USA 

Body image and sexual 

problems in young women 

with breast cancer. 

Att klarlägga frekvensen av 

problem med 

kroppsuppfattning och 

sexualitet de första 

månaderna efter behandling 

hos kvinnor som är under 50 

år och diagnostiserats 

bröstcancer. 

I fas ett hittades 

fokusgrupper och en 

tvärsnittstudie genomfördes 

för att specificera strategin 

och ingående ämnen. I fas 

två genomfördes intervjuer 

med kvinnorna två- sju 

månader efter de fått 

diagnos. Alla intervjuades 

även tre respektive sex 

månader senare. 

 

n=723  

(174) 

Samtliga kvinnor opererades, 59 procent fick 

cytostatika, 29 procent stålning och 12 procent 

endokrin behandling. Två tredjedelar av 

kvinnorna hade oregelbunden/ avsaknad av 

menstruation, 76 procent av dem fick 

cytostatikabehandling.  Vaginal torrhet drabbade 

en tredjedel, där hälften behandlades med 

cytostatika. Orsaker till att kvinnorna inte var 

sexuellt aktiva var bland annat minskad sexuell 

lust och trötthet. Problem med 

kroppsuppfattningen var vanligare då kvinnan 

fått cytostatikabehandling.  

 

K 
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Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte METOD Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Ganz, P. A., 

Kwan,L., 

 Stanton, A. 

L., Krupnick

, J.L.,  

Rowland, J. 

H., Meyerow

itz, B. 

E., Bower, J. 

E., & Belin, 

T. R. 

2004 

USA 

Quality of life at the end 

of primary treatment of 

breast cancer: first results 

from the moving beyond 

cancer randomized trial. 

 

Att undersöka skillnader i 

livskvalitet vid avslutad 

behandling av bröstcancer.  

Kvinnorna indelades i fyra 

grupper som representerade 

de vanligaste 

behandlingarna, mastektomi 

eller lumpektomi  med eller 

utan adjuvant 

cytostatikabehandling.  En 

enkät med frågor om bland 

annat sexuell funktion 

besvarades inom fyra veckor 

efter avslutad behandling.  

Utfall undersöktes efter 

behandlingsgrupp,  

 

n=558 

(0) 

 

 

Den sexuella funktionen var betydligt mer 

nedsatt hos kvinnor som mottagit cytostatika än 

de som enbart opererats. Cytostatika gav fler 

problem avseende minskat sexuellt intresse, 

vaginal torrhet och smärta vid samlag. Vidare 

var förändrat klimakteriestatus och 

klimakteriebesvär vanligare hos de som fått 

cytostatika. Hälften av de som fick cytostatika 

sa att bröstcancern negativt påverkade sexlivet. 

Kvinnor som fått cytostatika var däremot mer 

sexuellt aktiva vilket troligen kunde relateras till 

gruppens yngre ålder.  

 

CCT 

I 

 

Malinovszky

, K. M., 

Gould, A., 

Foster, E., 

Cameron, 

D., 

Humphreys, 

A., Crown, 

J., & 

Leonard, R. 

C. F. 

2006 

UK 

Quality of life and sexual 

function after high-dose 

or conventional 

chemotherapy for high-

risk breast cancer. 

 

Att undersöka och jämföra 

högdos- respektive 

konventionell 

cytostatikabehandling 

avseende total livskvalitet, 

trötthet, klimakteriebesvär 

och sexuell funktion.  

 

Randomisering till högdos-

och konventionell 

cytostatikabehandling. 

Sexuell funktion avseende 

aktivitet, njutning och 

obehag mättes genom 

frågeformulär  före 

randomisering  samt efter  

sex, 12, 36, 48, och 60 

månader. Vid 6 månader 

hade högdosgruppen avslutat 

sin behandling.  

 

n=605 

(215) 

Alla kvinnor fick cytostatika, 95 procent fick 

strålning och 80 procent endokring behandling. 

Cytostatikabehandling, både högdos – och 

konventionell visade sig ge långvarig påverkan 

på den sexuella hälsan hos kvinnor med 

bröstcancer. För kvinnorna i helhet sågs en 

sigifikant reducering av sexuell aktivitet vid sex 

månader efter behandlingsstart  med en större 

minskning för premenopausala kvinnor. Vid 

samtliga mättillfällen upp till fem år sågs 

minskad njutning och ökat obehag vid samlag 

hos samtliga kvinnor, mest uttalat vid sex 

månader efter behandlingsstart.  

 

 

RCT 

I 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ganz%20PA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kwan%20L%22%5BAuthor%5D
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Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte METOD Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Sbitti, Y., 

Kadiri, H., 

Essaidi, I., 

Fadoukhair, 

Z., 

Kharmoun, 

S., Slimani, 

K., Ismaili, 

N., Ichou, 

M. & 

Errihani, H. 

 2011 

Marocko 

Breast cancer  

treatment and sexual  

dysfunction:  

Moroccan women's 

perception. 

 

Att prospektivt utvärdera 

kroppsuppfattning och 

bröstcancerbehandlingens 

effekter på Marockanska 

kvinnors sexualitet. 

Enkät skickades ut om 

kroppsuppfattning och 

sexuella problem efter 

diagnos och behandling. 

n=120 

(0) 

Alla kvinnor fick cytostatikabehandling, 91,5 

procent fick strålbehandling och 75 procent fick 

endokrin behandling. De största problemen med 

kroppsuppfattningen hos sexuellt aktiva kvinnor 

kunde associeras med bland annat 

cytostatikainducerat klimakterium. Innan 

diagnos förekom ingen sexuell dysfunktion hos 

91,5 procent. Efter behandling klagade samtliga 

på en försämring och av 90 procent upplevdes 

efter cytostatikabehandling.  

 

       
P 

I 

Takahaschi, 

M., & Kai, I. 

2005 

Japan 

 

  

Sexuality after 

breastcancer treatment: 

changes and coping 

strategies among 

Japanese survivors.  

Att undersöka hur japanska 

kvinnor ser på sin sexualitet 

efter bröstcancerbehandling 

samt finna effektiva metoder 

för vårdgivare att ta itu med 

problem som rör sexualitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semistrukturerade intervjuer 

hölls i genomsnitt 17 

månader efter avslutad 

bröstcancerbehandling.  

Japanska kvinnor som 

tidigare haft bröstcancer och 

behandlats med operation 

och någon form av adjuvant 

behandling (strålning, 

cytostatika, endokrin) fick 

berätta om sin upplevda 

sexualitet efter att ha 

genomgått bröstcancer 

behandling.   

n= 21 

(0) 

Av kvinnorna i studien var det 57 procent som 

fick cytostatika och/eller strålning och 80 

procent fick endokrin behandling. Återupptaget 

sexuell aktivitet gav ofta sexuella förändringar  i 

form av minskad frekvens och sexuell lust. 

Minskad lust berodde framförallt på fysiska 

problem som ibland varade i flera år. Vanligt 

var smärtsamma samlag på grund av minskad 

vaginal fuktighet. Samtliga med detta besvär  

hade fått ovariell dysfunktion på grund av 

endokrin- eller cytostatikabehandling. Besvären 

störde koncentrationen på sexuell njutning 

vilket indirekt gav smärta vid  samlag. 

Bröstcancer och dess behandling hade stor 

effekt på den sexuella relationen hos 

majoriteten. Många sökte förståelse genom 

samtal med partnern. Information i form av en 

broschyr  önskades på grund av känsligt ämne.     

 

 

K 

I 

Takahashi, 

M., Ohno, 

S., Inoue, 

H., Kataoka, 

A., 

Yamagushi, 

H., Ushida, 

Y., Oshima, 

A., Abiru, 

K., Ono, K., 

Noguchi, R. 

& Kai, I. 

2008 

Japan 

Impact of breast cancer 

diagnosis and treatment 

om women’s sexuality: a 

surven of Japanese 

patients.  

 

 

Att undersöka de sexuella 

förändringar som 

bröstcancerpatienter 

upplever samt deras behov 

av information.  

En anonym tvärsnittstudie 

med frågeformulär 

genomfördes av polikliniska 

patienter. 

n=124 

(39) 

Den adjuvanta behandling bestod av strålning 

(34,1 procent), cytostatikabehandling  (60 

procent) och/eller endokrin behandling (72,9 

procent). Av de som hade en fortsatt sexuell 

aktivitet rapporterade nästan hälften att 

frekvensen av sex minskade och att minst en 

parameter vid sex hade försämrats. Signifikant 

fler deltagare som behandlats med cytostatika 

upplevde minskad sexuell lust jämfört med 

andra behandlingsformer. Patienterna upplevde 

ett behov av information om 

behandlingsinducerade sexuella förändringar 

och generella kommunikationsstrategier inom 

relationen. 

 

 

P 
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 BILAGA II 

 

Bedömningunderlag för vetenskaplig klassificering och kvalitet 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. 
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