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SAMMANFATTNING 
 
I Sverige avled ca 90 000 personer år 2010 och 80 procent av dessa personer var i 
behov av palliativ vård. Cancer är en av de stora dödsorsakerna och har dessutom 
ökat som dödsorsak. Sjuksköterskan har ett ansvar att kommunicera med personer 
som vårdas och närstående för att kunna ge information, men också känslomässigt 
stöd. God kommunikation är en stor del av att stödja personer genom deras sjukdom 
och kan leda till lindrat lidande. Sexualitet förändras ständigt och är integrerat i hälsa 
och välbefinnande. Det är förknippat med livskvalitet, självkänsla och självbild och 
ändå upplever flera partners till personer med cancer, sexualitet som något bortglömt. 
En möjlig orsak till varför sjuksköterskor inte diskuterar ämnet med personer kan 
vara brist på kunskap. För att kunna erbjuda personcentrerad omvårdnad och se 
personen bakom sjukdomen behövs ökad kunskap om hur sexualitet förändras hos 
personer med cancersjukdom.  
 
Syftet med studien var att belysa hur uppfattningen av sexualitet förändras hos 
personer med cancersjukdom.  
 
Metoden som användes var en systematisk litteraturöversikt. Totalt hittades 15 
artiklar, åtta kvantitativa och sju kvalitativa artiklar. Fem artiklar hittades via 
CINAHL och tio via PubMed. En analys av innehållet gjordes och gemensamma 
teman framkom. 
 
Personer med cancer genomgick förändringar gällande sexuell funktion, 
kroppsuppfattning och sexuell identitet. Hur sexualitet påverkades av cancersjukdom 
varierade från allvarligt till nästan ingenting. Sexualitetens uttryckssätt förändrades 
och det var mindre troligt att sexualiteten uttrycktes i form av samlag. Det lades 
istället betoning på en verbal form av intimitet och vikten av att vara nära. Bristande 
energi, trötthet och rädsla för att göra sig eller sin partner illa bidrog till minskad 
samlagsfrekvens. Försämrad kroppsuppfattning var direkt kopplat till sämre sexuellt 
intresse och njutning. Ett flertal av både kvinnor och män upplevde kroppsliga 
förändringar som håravfall, viktförlust och förändring av kroppsform vilket ledde till 
känslor av att vara sexuellt oattraktiv. Endast ett fåtal rapporterade bättre 
kroppsuppfattning. Både kvinnor och män upplevde förlust av den sexuella 
identiteten.  
 
Sexualitet är ständigt föränderligt och förknippat med både självkänsla och självbild. 
Föreliggande studie visar att det finns ett behov och en önskan att diskutera området 
sexualitet med sina vårdgivare, men att det finns vissa barriärer vilka gör att 
sjuksköterskor inte tar upp ämnet för diskussion. Ångest, otillräcklig utbildning, 
rädsla att förnärma, sexuell läggning, antaganden att sexualitet inte är ett problem, 
religion och bristande språkkunskaper var vanliga orsaker till att ämnet sexualitet 
negligerades. Genom att integrera ett mer personcentrerat arbetssätt i vården av 
personer med cancer kan hela personen bli sedd istället för endast sjukdom och deras 
sexualitet kan därmed även bekräftas och diskuteras. 
 

Nyckelord: Cancer, sexualitet, sexuell funktion, kroppsuppfattning, sexuell identitet.



      

 

ABSTRACT  
 
In Sweden approximately 90 000 persons died in 2010 and of these persons, 80 percent 
were in need of palliative care. Cancer is one of the major causes of death and has also 
increased as cause of death. Nurses have a responsibility to communicate with persons 
whom are being cared for and their families to provide information, but also emotional 
support. Good communication is a big part of supporting people through their illness and 
can lead to alleviation of suffering. Sexuality is constantly changing and is integrated in 
health and wellbeing. It is associated with quality of life, self-esteem and self-image and 
still several partners of persons with cancer experience sexuality as something neglected. A 
possible reason why nurses do not discuss the subject may be lack of knowledge. In order 
to provide person-centered care and see the person behind the disease more knowledge is 
needed about how sexuality changes in people with cancer.  
 
The aim of the study was to illustrate how the perception of sexuality changes in persons 
with cancer.  
 
The method used was a systematic literature review. A total of 15 articles were found, eight 
quantitative and seven qualitative articles. Five articles were found using CINAHL and ten 
through PubMed. An analysis of the content was made and common themes emerged.  
 
Persons with cancer underwent changes regarding sexual function, body image and sexual 
identity. How sexuality was affected by cancer varied in severity from person to person. 
The expression of sexuality changed and it was less likely that sexuality was expressed in 
the form of intercourse. Instead there was an emphasis on a verbal form of intimacy and 
the importance of being close. Lack of energy, fatigue and fear of hurting oneself or ones 
partner contributed to reduced frequency of intercourse. Impaired body image was directly 
linked to reduced sexual interest and pleasure. Several of both men and women 
experienced bodily changes like hair loss, weight loss and poorer body shape, which led to 
feelings of being sexually unattractive. Only a few reported better body image. Both 
women and men experienced loss of sexual identity.  
 
Sexuality changes constantly and is associated with both self-esteem and self-image. This 
study shows that there is need and desire to discuss the area of sexuality with ones 
caregivers, but there are certain barriers that makes the subject not being brought up by 
nurses. Anxiety, inadequate education, fear of offending, sexual orientation, assumptions 
that sexuality is not a problem, religion and lack of language skills were common causes to 
why the subject sexuality was neglected. By integrating a more person-centered approach 
in the care of persons with cancer the person can be seen as a whole rather than just the 
disease  and  the  person’s  sexuality  can  therefore  be  confirmed  and  discussed.   
 
Keywords: Cancer, sexuality, sexual function, body image, sexual identity.  
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INLEDNING 
 
Sexualitet förändras ständigt genom livet och är integrerat i hälsa och välbefinnande. 
Det är förknippat med livskvalitet, självkänsla och självbild och ändå upplever flera 
partners till personer med cancer, sexualitet som något bortglömt av hälso- och 
sjukvårdspersonal. Trots att det är sjuksköterskors uppgift att diskutera ämnet 
sexualitet med patienter är ämnet tabubelagt. En möjlig orsak till varför 
sjuksköterskor inte diskuterar ämnet med patienter kan vara brist på kunskap. För att 
kunna erbjuda personcentrerad omvårdnad och se personen bakom sjukdomen 
behövs ökad kunskap om hur sexualitet förändras hos personer med cancersjukdom.  

BAKGRUND 

Palliativ vård 
 
I Sverige avled ca 90 000 personer år 2010 och 80 procent av dessa personer 
bedömdes ha varit i behov av palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013). Begreppet 
”palliativ”  härstammar  från  latin  och  betyder  mantel  vilket  är  en  metafor  för  
lindrande (Sandman & Woods, 2003). Palliativ vård definieras  på  följande  sätt  ”att  
lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom 
eller  skada”  (Socialstyrelsen,  2013,  s.16).  Det  är  just  lindrande  vård  i  motsats  till  
kurativ vård där man syftar till att bota personen. Palliativ vård har tidigare 
förknippats med framför allt cancer, men är numera integrerat i vården av kroniska 
sjukdomar och kan ges i tidigt skede av sjukdomen med syfte att förlänga livet och 
förbättra livskvaliteten (Temel et al., 2010). Fysiska, psykiska, sociala och 
existentiella behov ska beaktas inom palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013). 
Begreppet palliativ vård kan uppfattas som förvirrande även för personer inom hälso- 
och sjukvården vilket bekräftats av Gott, Seymour, Ingleton, Gardiner och Bellamy 
(2011)  samt  Payne  (2013).  Gott  et  al.  (2011)  fann  att  termerna  ”decent  care”,  
”terminal  care”  och  ”final  days  of  life”  användes  istället  för  ”palliative  care”.  
Palliativ vård ska förbättra livskvaliteten hos personer och bygga på en helhetssyn av 
människan (Socialstyrelsen, 2013). Ett flertal personer inom palliativ vård upplever 
känslor som hjälplöshet, maktlöshet, förlust av kontroll över sitt liv samt rädsla för 
framtida lidande (Ruijs, Kerkhof, van der Wal, Onwuteaka-Philipsen, 2013; Sand, 
Strang & Milberg, 2007). Det är därför viktigt att vården integrerar fysiologiska, 
psykologiska och existentiella aspekter samt erbjuder organiserat stöd till personer 
och deras familj för att de ska leva så aktivt som möjligt fram till döden 
(Socialstyrelsen, 2013). Det är av vikt att personen med sjukdomen och dennes 
närstående känner sig delaktiga, att personen med sjukdomen erhåller aktiv 
symtomlindring och att personerna runt omkring arbetar som ett team för att 
tillgodose personen med sjukdomen och dennes närståendes olika behov (Fridegren 
& Lyckander, 2009).  

 
Fyra hörnstenar 
 
Palliativ vård har beskrivits bygga på fyra hörnstenar (SOU 2001:6).  

- Första hörnstenen är symtomlindring. Personen med sjukdomens 
integritet och självbestämmande ska beaktas vid lindrande av smärta och 
andra komplicerade symtom. I begreppet symtomlindring ska fysiska, 
psykiska, social och existentiella aspekter ingå.  



 

 

- Andra hörnstenen är multiprofessionellt teamarbete. Personen med 
sjukdomen ska omhändertas av ett multiprofessionellt team. 
- Kommunikation och relation är den tredje hörnstenen. Med hjälp av 
god kommunikation och goda relationer inom teamet och mellan personen 
med sjukdomen och närstående ska personens livskvalitet främjas. 
- Den fjärde och sista hörnstenen är stöd till närstående. Erbjud de 
närstående att delta i vården och ge stöd till de närstående både under 
sjukdomstiden och efter dödsfallet.  
 

Palliativ vård i Sverige 
 
Enligt Socialstyrelsen (2013) är det viktigt att de fyra hörnstenarna ingår och 
efterföljs i den svenska palliativa vården samt att definitionen av palliativ vård 
efterföljs. En förutsättning för god palliativ vård, är samordning. Olika aktörer inom 
hälso- och sjukvården och socialtjänsten behöver utforma sin palliativa vård och 
omsorg efter de fyra hörnstenarna för att underlätta planering, ansvarsfördelning och 
samordning mellan olika aktörer. I jämförelse med behovet av palliativ vård är 
tillgången idag liten och ojämnt fördelad över landet. Trots att möjligheterna för att 
erhålla palliativ vård har ökat är verksamheterna ojämnt fördelade runtom i landet. 
Det är fortfarande vilken bostadsort personen med sjukdomen befinner sig på, som 
avgör vilken palliativ vård som erbjuds (Socialstyrelsen, 2013). World Health 
Organisation [WHO] och Worldwide Palliative Care Alliance [WPCA] (2014) 
förtydligar att palliativ vård behövs för personer med kroniska sjukdomar likväl för 
personer med livshotande och livsförkortande sjukdomar. Cancersjukdomar, 
demenssjukdomar, kardiovaskulära sjukdomar, levercirros, kronisk obstruktiv 
lungsjukdom, diabetes, HIV/AIDS, njursvikt, multipel skleros och Parkinsons 
sjukdom är sjukdomar som alla kan komma att kräva palliativ vård (Socialstyrelsen, 
2013; WPCA, 2014). Charalambous,  Pallis,  Hasan  och  O’Brien  (2014)  fann  att  
nästan 75 procent av läkare remitterar personer till palliativ vård när det inte längre 
finns några behandlingsalternativ eller när personerna befinner sig i livets slutskede. 
Det förespråkas alltmer att palliativ vård bör erbjudas när det behövs och inte efter 
diagnos och prognos och inte endast i livets slutskede, snarare bör symtom vara en 
vägvisare för vem som bör erbjudas palliativ vård (Sepulveda, Marlin, Yoshida & 
Ullrich, 2002; WPCA, 2014). Genom tidig intervention med palliativ vård hos 
personer med cancersjukdom har resultat som bättre livskvalitet och mindre 
depressiva symtom setts. Även överlevnaden var längre hos personer som erhållit 
tidig palliativ vård (Temel et al., 2010).  

 
Specialiserad palliativ vård 
 
Palliativ vård kan bland annat erbjudas i form av allmän palliativ vård vilket 
tillgodoses av primärvård tillsammans med kommun och socialtjänst. Har personen 
en svår och mer komplicerad symtombild med mycket smärtor, oro, ångest etc. 
fordras det specialiserad palliativ vård vilket kan vara sjukhus, hospice eller t.ex. 
avancerad hemsjukvård (Socialstyrelsen, 2013). Specialiserad palliativ vård ska ges 
av ett multiprofessionellt team där läkare, sjuksköterska, kurator, sjukgymnast och 
arbetsterapeut ska ingå (Regionala Cancercentrum i Samverkan [RCS], 2012). I en 
studie av Ahlner-Elmqvist, Jordhoy, Jannert, Fayers och Kaasa (2004) kunde 45 
procent av de som valt specialiserad palliativ hemsjukvård få avsluta sina liv i sitt 
hem jämfört med endast tio procent av de som vårdats med konventionell 
sjukhusvård. Beck-Friis och Strang (1993) fann att det var av vikt att lätt kunna få tag 
på läkare och sjuksköterskor dygnet runt, alla dagar i veckan om det skulle fungera 
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med specialiserad palliativ vård i hemmet. I en svensk studie av Melin-Johansson, 
Axelsson, Gaston-Johansson & Danielson (2010) sågs sex punkter som signifikant 
förbättrats hos personer som erhållit specialiserad palliativ hemsjukvård. Dessa var; 
färre timmar som spenderats liggandes under dagen, minskat illamående och ångest, 
lättare att få tag på personal, bättre vård och global livskvalitet vilket innefattar 
fysiska, psykiska, sociala och spirituella dimensioner. Svenska- och internationella 
studier har visat att många vill dö i sitt hem, men detta kan variera beroende på vilka 
förutsättningar som finns för att kunna få ett fungerande stöd. Beck-Friis och Strang 
(1993) fann i sin studie av terminalt sjuka personer med cancer att 89 procent av de 
personer som önskade avsluta sitt liv i hemmet faktiskt gjorde det och så många som 
87 procent av 217 anhöriga rapporterade positiva aspekter av att vårdas i hemmet 
(Milberg, Strang, Carlsson & Börjesson, 2003).  

 
Cancer  
 
Personer med cancersjukdomar är en majoritet inom palliativ vård trots att den palliativa 
vården i Sverige idag innefattar flera andra sjukdomar (SOU 2009:11). Cancer är en av de 
stora dödsorsakerna i befolkningen och enligt Folkhälsomyndigheten (2014) har cancer 
ökat som dödsorsak trots att kunskapen kring cancer successivt ökat (SOU 2009:11). Ordet 
cancer är ett samlingsnamn på ca 200 sjukdomar vilka kännetecknas av okontrollerad 
celltillväxt (SOU 2009:11). Cancerdödligheten har visat sig vara högre bland kvinnor i 
åldrarna 25-44 år än män i samma åldersgrupp och cancerdödsfallen bland dessa kvinnor 
beror, i närmare hälften av fallen, på bröstcancer och andra könsspecifika cancerdiagnoser. 
Cancer har även visat sig vara den vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen 45-84 år 
(Folkhälsomyndigheten, 2014). Cancer är dock inte en dödsdom vilket det tidigare ansågs 
vara. Numera ses cancer som en sjukdom som går att behandla. Genom vissa 
livsstilsförändringar skulle stor del av cancerdödligheten dessutom kunna förebyggas 
(SOU 2009:11). 

 
Personer som drabbas av cancer genomlider en rad olika symtom. Liu et al. (2013) fann att 
smärta, aptitlöshet, försämrat välbefinnande, fatigue och dåsighet var vanligt 
förekommande hos personer med cancer som befann sig i livets slutskede. Svaghet, förlust 
av kontroll över sitt liv, rädsla för framtida lidande, fysiskt lidande, förlust av mening med 
livet och autonomi samt upplevelsen av att vara en börda har också setts hos personer med 
cancer i livets slutskede (Peters & Sellick, 2006; Ruijs et al., 2013). Peters och Sellick 
(2006) fann ett samband mellan högre skattad livskvalitet och bättre fysisk hälsa, ökad 
kontroll över cancerns effekter och lågt skattad depression. Genom personcentrerad 
omvårdnad får personerna med sjukdomarnas övertygelser styra vårdandet, detta kan i sin 
tur ha positiv inverkan hos personer som upplevt förlust av kontroll och autonomi. Det är 
av stor vikt att personen inte glöms bort bakom sjukdom och symtom utan istället betraktas 
i sin helhet (Edvardsson, 2010; Thórarinsdóttir & Kristjánsson, 2014).  

 

Personcentrerad omvårdnad 
 
Edvardsson (2010) refererar till McCormack och McCance teoretiska ramverk av 
personcentrerad omvårdnad vilken innebär att personen ska stå i centrum och inte 
sjukdomen (Edvardsson, 2010). Begreppet personcentrerad omvårdnad är av värde 
inom den humanistiska filosofin och genom denna kan en strategi utformas för att 
leverera klinisk vård (Edvardsson, Winblad & Sandman, 2008). Det teoretiska 
ramverket för personcentrerad omvårdnad, utvecklat av McCormack och McCance 



 

 

(2006, 2010), består av fyra begrepp. Första begreppet är förutsättningar, vilket 
fokuserar på sjuksköterskans egenskaper och innebär att sjuksköterskan ska vara 
professionellt kompetent. Hen ska ha utvecklat social kompetens, vara engagerad i 
sitt arbete, kunna demonstrera sina övertygelser och värderingar och ha kännedom 
om sig själv. Vårdmiljö är det andra begreppet vilket fokuserar på kontexten inom 
vilken omvårdnaden utförs och inkluderar en blandning av den fysiska vårdmiljön, 
skicklighet, system som underlättar för delat beslutsfattande, effektiva 
personalrelationer, organisatoriska system som är stödjande, delning av makt samt att 
det finns potential för innovation och risktaganden. Det tredje begreppet är 
personcentrerade processer som fokuserar på att leverera vård genom en rad olika 
aktiviteter. Här inkluderas att arbeta med personen med sjukdomens övertygelser och 
värderingar, att ha engagemang och sympatisk närvaro, delat beslutsfattande samt att 
tillgodose en holistisk vård. Den centrala komponenten av ramverket och det fjärde 
begreppet är resultatet av effektiv personcentrerad omvårdnad och inkluderar 
tillfredsställelse med vården, att vara involverad i vården, känsla av välbefinnande 
samt att skapa en terapeutisk miljö (McCormack & McCance, 2006, 2010). 
McCormack (2004) menar att det dock är viktigt att inte jaga ett ideal av 
personcentrering utan istället konstant sträva efter att vara mer personcentrerad i 
praktiken. Personcentrerad omvårdnad kan bidra till en känsla av att höra hemma och 
även en känsla av delaktighet i beslutsfattanden (Laird, McCance & McCormack, 
2015). Genom att flytta fokus från uppgiften som ska utföras till personen kan vikt 
istället läggas vid att respektera personernas val, önskemål och behov och därmed 
värnas personernas autonomi (Lavoie, Blondeau & Martineau, 2013). Detta går hand 
i hand med hälso- och sjukvårdslagens [HSL] (SFS, 1982:763)  mål  att  ”vården  skall  
ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 
värdighet”  (SFS,  1982:763,  2§). Brännström och Boman (2014) fann i sin studie att 
personer med kronisk hjärtsjukdom som vårdats med personcentrerad omvårdnad 
upplevt att fysiska, psykologiska, sociala och spirituella problem minskat. Inom 
palliativ vård ska samtliga av dessa ovan nämnda faktorer tas i beaktande för att 
människan ska kunna behandlas i sin helhet (Socialstyrelsen, 2013). Personcentrerad 
omvårdnad har visat sig bidra till ökad patienttillfredsställelse och bättre 
hälsoresultat (Olsson, Karlsson & Ekman, 2006), men det kräver att sjuksköterskorna 
som möter personerna har god kännedom om individerna samt att deras relation är av 
hög kvalitet (Edvardsson, 2010; McCormack, Karlsson, Dewing & Lerdal, 2010).  

 
Figur 1. Det teoretiska ramverket för personcentrerad omvårdnad (McCormack & 
McCance, 2010; National practice development programme, 2013). 
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Sjuksköterskans ansvarsområde 
 
Sjuksköterskan ska arbeta utifrån den palliativa vårdens värdegrund vilken består av 
fyra ledord: närhet, helhet, kunskap och empati. Med närhet menas att vara 
närvarande och på detta vis kan sjuksköterskan lyssna på önskemål från personen 
med sjukdomen och närstående. Närhet ska vara konstant i det palliativa vårdandet 
och ingen ska behöva dö ensam. Begreppet helhet syftar till att fysiska, psykiska, 
sociala och existentiella symtom ska bemötas och behandlas. Det syftar även på 
människans rättighet att behandlas och bemötas värdigt och i sin helhet. Kunskap 
innebär att personal som arbetar med personer inom palliativ vård besitter den 
kunskap som krävs för att ge bästa möjliga omvårdnad och för att förbättra personens 
livskvalitet. Begreppet empati innebär förmågan personalen har att visa empati, att 
känna in den andres nuvarande situation och genom att förhålla sig professionellt, ge 
stöd och visa omtanke. Kärnan i den palliativa vården kommer från just denna 
empati (RCS, 2012).  

 
Sjuksköterskan har ett ansvar att kommunicera med personen med sjukdomen och 
närstående för att kunna ge information, men också känslomässigt stöd. Det är 
sjuksköterskans roll som omvårdnadsansvarig att utvärdera symtom och tillsammans 
med läkare tillhandahålla rätt symtomlindring. För att kunna göra detta krävs god 
kompetens inom området kommunikation då personer inte alltid verbalt kan 
kommunicera sina symtom (Fridegren & Lyckander, 2009). God kommunikation är 
en stor del av att stödja personer genom deras sjukdom och kan även leda till lindrat 
lidande genom att personerna känner sig sedda, förstådda och betydelsefulla (Öhlén, 
2001). Sjuksköterskan ska vara lyhörd och gärna låta personen med sjukdomen styra 
samtalsämnet. På det sättet diskuteras det som är viktigt för personen här och nu 
(Fridegren & Lyckander, 2009). Fridegren och Lyckander (2009) påpekar att problem 
som inte uttalas inte betyder att de inte existerar. Symtom som kan uppstå vid 
palliativ vård är: andnöd, aptitlöshet, otillräckligt näringsintag, diarré, feber, 
förstoppning, förvirring, illamående och kräkningar, klåda, oro/ångest, sömnlöshet, 
trötthet/orkeslöshet, minskat välbefinnande och smärta (Fridegren & Lyckander 
2009; Gestsdottir et al., 2015; Liu et al., 2013). Smärta upplevs ofta som outhärdligt 
(Ruijs et al., 2013) och kronisk smärta har visats påverka sexualitet negativt hos 
personer som behandlats för och som överlevt testikelcancer (Puhse et al., 2012). 



 

 

Existentiella, sociokulturella, fysiska, interpersonella och intrapsykiska frågor 
innefattar även sexuella frågor (Carlsson, 2007) och genom att vara medveten om 
personen med sjukdomens unika sexualitet kan en holistisk och personcentrerad 
omvårdnad erbjudas (Harding, Epiphaniou & Chidgey-Clark, 2011).  

 

Sexualitet 
 
Sexualitet är ett begrepp med flera aspekter. WHO definierar sexualitet på följande 
sätt  ”Sexuality  is  a  central  aspect  of  being  human  throughout  life  and  encompasses  
sex, gender identities and roles, sexual orientation, eroticism, pleasure, intimacy and 
reproduction. Sexuality is experienced and expressed in thoughts, fantasies, desires, 
beliefs,  attitudes,  values,  behaviors,  practices,  roles  and  relationships”  (WHO,  2002a,  
s. 5). Det är ett vitt begrepp vilket har erkänts som något integrerat i människans 
hälsa och välbefinnande och är starkt förknippat med livskvalitet. Aranda et al. 
(2005) undersökte livskvalitet hos kvinnor med metastaserad bröstcancer och fann ett 
informationsbehov gällande sexualitet. Sexualitet innefattar den sexuella akten, 
sexualdriften och tillfredsställelsen, men också närhet, intimitet, ömhet och 
bekräftelse (Carlsson, 2007). Närhet och intimitet är enligt Beck-Friis och Strang 
(2005) en mänsklig verklighet och kan även vara en producent av oxytocin. Fysisk 
närhet kan lindra smärtor och ångest för en stund och om sexualitet var viktigt 
tidigare i relationen kan det få bli en positiv upplevelse som en del av den process 
som avskedet innebär. Även den döende har rätt att få vara en sexuell person och det 
är viktigt att som professionell sjuksköterska bekräfta mångsidigheten och känna 
igen det unika i varje individs sexuella upplevelser, behov och erfarenheter. Det är en 
del av människans natur och det finns enligt Carlsson (2007) något livsbejakande i 
sexualiteten. Begreppet sexualitet är förknippat med identitet, självkänsla och 
självbild och förändras ständigt genom livet (WHO, 2002a). I en svensk studie, där 
kvinnor med risk att drabbas av bröstcancer genomgått profylaktisk mastektomi, 
uppgav kvinnorna två år efter operationen större obehag vid sex än innan 
operationen. Mer än 50 procent av kvinnorna uppgav dessutom problem med 
utseende och ärrvävnad samt att de kände sig mindre attraktiva och feminina 
(Unukovych et al., 2012). Enligt Price (1990, 1995) består kroppsuppfattning av tre 
komponenter. Den första komponenten syftar till att beskriva kroppen som den ser ut 
i verkligheten, kroppsverklighet. Kroppsideal är den andra komponenten vilken 
beskriver idéer och tron om hur kroppen ska se ut. Den tredje komponenten är 
kroppspresentation vilket innebär ansträngningar för att bibehålla attraktivt socialt 
utseende.  

 
Foucault (2002) anser att sexualitet inte kan reduceras till en biologisk drift och att 
den är en historisk och social konstruktion som inte kan separeras från sitt kulturella 
sammanhang. Sexuell lust består av både biologiska-, fysiska-, spirituella- och 
psykologiska faktorer samt social funktion. Dessa faktorer påverkar den sexuella 
lusten och förändringar av den. Flera faktorer kan spela roll här som t.ex. om du är 
gift/sambo, om du är nykär eller nyligen separerat, är du pensionerad eller har du 
precis startat ett nytt jobb, har du barn eller planerar du att skaffa barn, dessa faktorer 
kan ha inverkan på individers upplevelse av sexualitet. Även sexuell läggning, 
kulturella faktorer och tidigare erfarenheter påverkar ens uppfattning av sexualitet 
(Carlsson, 2007). Enligt Carlsson (2007) tycks ämnet sexualitet vara tabubelagt att 
diskutera när det gäller svårt sjuka, funktionshindrade, oattraktiva, gamla och döende 
människor. Saunamäki och Engström (2013) bekräftar detta i sin studie där 
sjuksköterskorna uppgivit att ämnet sexualitet aldrig diskuteras med patienter eller 
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kollegor och ordet tabu användes för att beskriva varför sexuella problem inte nämns. 
Foucault (2002) poängterade att det är rådande diskurser i samhället som styr 
samtalet kring sexualitet och att det inte finns något som kan kallas för normalt och 
inte heller någon sanning. De rådande diskurserna skapar normer och därmed en 
makt att klassificera normala och onormala beteenden. Vid en studie där partners till 
personer med cancer intervjuades svarade majoriteten att de inte fått någon 
information av hälso- och sjukvården gällande sexualitet (Hawkins et al., 2009) 
vilket stämmer överens med Hordern och Street (2007c) som fann att endast ett fåtal 
sjuksköterskor såg patienter som sexuella varelser. Vidare fann de att 
sjuksköterskorna undvikit ämnet sexualitet och istället hoppats på att någon annan 
skulle ta upp det. Även Hautamäki, Miettinen, Kellokumpu-Lehtinen, Aalto och 
Lehto (2007) fann att sjuksköterskor såg det som sin uppgift att diskutera sexualitet 
med patienter som en del av sitt jobb, men endast två procent uppgav att det var 
något de frekvent tog upp med sina patienter. Anledningen till detta var att de inte 
ansåg sig ha tillräckligt med utbildning samt att det ansågs vara ett svårt ämne att 
diskutera.  

 

Problemformulering 
 
Personcentrerad omvårdnad utgår ifrån att se personen bakom sjukdomen och att 
betrakta människan i sin helhet. Palliativ vård kännetecknas av en helhetssyn på 
människan, men ändå tycks ämnet sexualitet vara bortglömt vilket även indikeras av 
partners till personer med cancer och av hälso- och sjukvårdspersonal. Symtom som 
illamående, trötthet och smärta är vanliga hos personer inom cancervård och palliativ 
vård och samtliga dessa faktorer kan ha negativ inverkan på sexualitet. Problem som 
inte tas upp betyder inte att de inte existerar. Sexualitet förändras ständigt genom 
livet och är förknippat med självkänsla och självbild och trots denna anknytning och 
litteratur som talar för att sexualitet är integrerat i hälsa och välbefinnande, är ämnet 
tabubelagt. Sjuksköterskor behöver ökad kunskap om hur sexualitet förändras hos 
personer med cancersjukdom för att kunna ge god personcentrerade omvårdnad. En 
litteraturöversikt för att belysa hur uppfattningen av sexualitet förändras hos personer 
med cancer kan bidra till att få en överskådlig bild, vilket kan vara till nytta i den 
palliativa sjuksköterskans arbete.  

SYFTE 
 
Syftet med studien var att belysa hur uppfattningen av sexualitet förändras hos 
personer med cancersjukdom.  

METOD  

Design 
 
Metoden för detta arbete var en systematisk litteraturöversikt. Det innebär att redan 
befintlig kunskap inhämtats, sammanställts och redovisats för att ge en mer 
överskådlig bild av ämnet (Polit & Beck, 2012). Systematiska litteraturöversikter 
behövs inom området palliativ vård för att på ett effektivt sätt integrera redan 
existerande information. Palliativ vård som specialistområde har växt snabbt och 
litteraturöversikter är essentiella för att sammanställa litteraturen. Palliativ vård är 
förenat med små studier som av förklarliga skäl ofta har otillräckligt antal deltagare. 



 

 

De enstaka mindre studierna är otillräckliga för att upptäcka existerande skillnader 
mellan olika grupper, men i en litteraturöversikt kan de enstaka studiernas resultat ha 
en betydande skillnad (Gysels & Higginson, 2007). Enligt Forsberg och Wengström 
(2013) innebär en systematisk litteraturstudie att systematiskt söka, kritiskt granska 
och sedan sammanställa litteraturen inom ett valt ämne eller problemområde och 
enligt Vetenskapsrådet (2011) ska projekt som bygger på empiriskt material präglas 
av systematisk och kritisk analys.  

 

Urval 
 
I urvalet av artiklar lades vikt vid artiklarnas metoddel, valda instrument, 
datainsamlingsmetod samt att etiskt godkännande inhämtats och/eller att etiska 
överväganden gjorts. Andra avgränsningar var att artiklarna skulle vara publicerade 
på engelska mellan år 2000-2016 samt att artiklarna var peer-reviewed och 
publicerade i vetenskapliga tidsskrifter. I enlighet med Forsberg och Wengström 
(2013) använde sig författaren till föreliggande studie av inklusions- och 
exklusionskriterier för att försäkra sig om att de valda artiklarna var relevanta mot 
syftet samt att de höll en hög standard.  

 

Inklusionskriterier 
 
Artiklarna skulle vara peer-reviewed och publicerade i vetenskapliga tidsskrifter. 
Publicerade år 2000-2016 för att inhämta så aktuell forskning som möjligt. De skulle 
även ha inhämtat etiskt godkännande och/eller ha redovisat etiska överväganden 
(Forsberg & Wengström, 2013). Artiklarna skulle handla om vuxna personer med 
cancersjukdom och belysa sexualitet och kroppsuppfattning. Endast artiklar med hög 
eller medelhög kvalitet har inkluderats samt artiklar skrivna på svenska eller 
engelska.  

Exklusionskriterier 
 
Artiklar skrivna på andra språk än svenska och engelska samt äldre än årtal 2000 och 
artiklar med metoden litteraturöversikt samt artiklar som handlade om minderåriga 
(<18 år) exkluderades.  

 

Datainsamling 
 
Urvalsprocessen skedde i sex steg i enlighet med Forsberg och Wengström (2013). 
Databaserna PubMed och CINAHL användes i enlighet med Forsberg och 
Wengström (2013) som föreslår dessa databaser där omvårdnadsforskning kan hittas. 
PubMed är en databas som innehåller vetenskapliga tidsskriftsartiklar inom 
omvårdnad, medicin och odontologi. CINAHL (Cumulative Index of Nursing and 
Allied Health) är också en databas med vetenskapliga tidsskriftsartiklar, men också 
monografier, doktorsavhandlingar och konferensabstrakt och täcker områdena 
omvårdnad, arbetsterapi och sjukgymnastik (Forsberg & Wengström, 2013). 
Författaren till föreliggande studie använde sig av Medical Subject Headings 
[MeSH] i databassökningen i PubMed. MeSH-termer är ämnesord som beskriver 
innebörden av sökorden. Dessa används för att försäkra sig om att sökorden som 
används betyder samma sak i de olika databaserna (Karolinska Institutet, uå) och de 
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hjälper till att precisera och minska antalet sökträffar (Forsberg & Wengström, 2013). 
I CINAHL användes Major Subject Headings vilket beskriver innehållet i artiklarna. 
Även fritext sökning utfördes i PubMed och CINAHL. I de fall där sökträffarna blev 
för många ändrades årtalet för publikation till 2005-2016 för att ytterligare begränsa 
antalet träffar och för att hitta den mest aktuella forskningen.  

 
De  valda  sökorden  var:  ”cancer”  och  ”palliative  care”  i  kombination  med  
”sexuality”,  ”sexual  activity”  och  ”body  image”.  Ämnesorden  kombinerades  på  flera  
sätt för att utöka antalet relevanta artiklar. Den booleska operatorn AND användes för 
att begränsa sökningen samt för att hitta relevanta artiklar till föreliggande studies 
syfte. Efter ett antal sökningar dök samma författare och studier upp i båda 
databaserna vilket tydde på en viss mättnad i sökningen. Författaren till föreliggande 
studie valde då att avvakta med vidare sökningar. Artiklar valdes efter att titlar lästs 
och tycktes relevanta och sedan lästes abstrakt till dessa artiklar. Abstrakt där 
innehållet tycktes relevant för föreliggande studies syfte sparades och artiklarna 
lästes sedan i helhet och med största möjliga objektivitet för att studiens trovärdighet 
skulle öka (Forsberg & Wengström, 2013). I tabell 1 återfinns de dokumenterade 
sökningarna i databaserna.  

 
Sökningarna i databaserna genererade totalt 15 artiklar, åtta kvantitativa och sju 
kvalitativa artiklar. Fem artiklar hittades via CINAHL och tio artiklar via PubMed. 
Artiklar som handlade om förändrad sexualitet och kroppsuppfattning hos personer 
med cancersjukdom utifrån patienters, partners och vårdpersonals perspektiv 
inkluderades, men patienternas perspektiv var det enda som användes i resultatet. De 
exkluderade artiklarna motsvarade inte studiens syfte, var litteraturöversikter eller 
dubbletter från tidigare databassökningar. Inkluderade artiklar hade antingen hög 
eller medelhög kvalitet. Det använda bedömningsunderlaget var Sophiahemmet 
Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering och kvalitet av 
studier med kvantitativ och kvalitativ metod vilken modifierats utifrån Berg, Dencker 
och Skärsäter (1999) samt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) (Bilaga 1). 
Artiklarna som inkluderats redovisas i en matris (Bilaga 2).  

Tabell 1. Databassökning i PubMed och CINAHL. 

Databas och 
datum för 
sökning (År, 
mån, dag) 

Sökord Antal 
träffar 

Granskade 
abstrakt 

Inkluderade artiklar  

PubMed 
151220 

MeSH-terms  “palliative  care”  AND  
MeSH-terms  “sexuality”  published  
2000-2015. Limits: English 

41 10 4 

PubMed 
151220 

MeSH-terms  “palliative  care”  AND  
MeSH-terms  “body  image”  published  
2000-2015. Limits: English 

18 4 1 

PubMed 
151220 

All  fields  “palliative  care”  AND  all  
fields  “sexuality”  published  2000-
2015. Limits: English 

88 8 1 

PubMed MeSH-terms  “cancer”  AND   166 10 3 



 

 

160121 “sexuality”  AND  “body  image”  
published 2000-2016. Limits: English 

PubMed 
160121 

All  fields  “cancer”  AND  “body  
image”  AND  “sexual  activity”  
published 2005-2016. Limits: English 

217 5 1 

CINAHL 
151223 

All  text  “body  image”  AND  all  text  
“palliative  care”.  Limits:  English,  
peer-reviewed, published 2000-2015 

98 8 2 

CINAHL  
160121 

Word in Major Subject Heading 
“cancer”  AND  Word  in  Major  Subject  
Heading  “sexuality”.  Limits:  English,  
peer-reviewed, published 2005-2016 

144 8 3 

 

Dataanalys 
 
En analys av artiklarna, som inspirerats av Graneheim och Lundman (2004), har 
utförts. Citaten från de inkluderade kvalitativa artiklarna analyserades och i de 
kvantitativa artiklarna analyserades texten i sin helhet. Texterna har lästs igenom och 
analyserats flera gånger. Genom att bryta ner texterna och citaten till meningsbärande 
enheter togs koder fram. Koderna kondenserades sedan till kategorier. Sökning efter 
likheter och skillnader utfördes för att hitta mönster och kategorierna 
sammanfattades i teman under vilka resultatet har presenterats. 

 

Forskningsetiska överväganden 
 
I enlighet med Forsberg och Wengström (2013) gjordes noggranna etiska 
överväganden innan arbetet med litteraturstudien påbörjades. Studier som inkluderats 
har genomgått etiska överväganden och/eller blivit godkända av en etisk kommitté. 
Artiklar som ingått i litteraturstudien kommer att förvaras säkert i tio år (Forsberg & 
Wengström, 2013). Fusk och ohederligheter får enligt Vetenskapsrådet (2011) inte 
förekomma inom forskning vilket innebär att varken fabricering av data, stöld eller 
plagiat får finnas. Samtliga källor har därför angivits för att andras tankar och idéer 
inte ska kunna framstå som författaren till föreliggande studies egna tankar och idéer 
(Ekengren & Hinnfors, 2012).  

RESULTAT 
 

Efter noggrann analys av innehållet i de vetenskapliga studierna framkom gemensamma 
teman. Resultatet redovisas därför med hjälp av dessa teman som rubriker: sexuell 
funktion, kroppsuppfattning och sexuell identitet.  

 

Sexuell funktion 
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Flera studier har bekräftat att sexualiteten påverkas vid cancersjukdom och behandling 
(Ananth, Jones, King & Tookman, 2003; Fallbjörk, Rasmussen, Karlsson & Salander, 
2013; Hinsley & Hughes, 2007; Hordern & Street, 2007a; Hordern & Street, 2007b; 
Krigel, Myers, Befort, Krebill & Klemp, 2014; Krok, Baker & McMillan, 2013; Lemieux, 
Kaiser, Pereira & Meadows, 2004; Olsson, Athlin, Sandin-Bojö & Larsson, 2013; 
O’Shaughnessy,  Ireland,  Pelentsov,  Thomas  &  Esterman,  2013;;  Reis,  Beji  &  Coskun,  
2010; Rhondali et al., 2013; Shell, Carolan, Zhang & Meneses, 2008: Vilhauer, 2008; 
Vitrano, Catania & Mercadante, 2011). Vitrano et al. (2011) fann i sin studie att kvaliteten 
på samlaget minskade kraftigt efter cancerdiagnosen och ett flertal av deltagarna i studien 
hade ingen sexuell aktivitet överhuvudtaget. Den sexuella tillfredsställelsen minskade 
drastiskt från att majoriteten av deltagarna haft en god sexuell tillfredsställelse före 
cancerdiagnos till en minoritet efter cancerdiagnos. Även samlagsfrekvensen minskade 
från att en majoritet uppgett god frekvens före cancerdiagnos till endast en minoritet efter 
cancerdiagnos. Sexualitet var mycket viktigt för det psykologiska välbefinnandet och de 
emotionella aspekterna av sexualiteten visade sig därmed ha en fortsatt relevant roll efter 
cancerdiagnosen. Inga problem med de externa genitalierna rapporterades, men däremot 
hade samtliga kvinnor spontan menopaus (Vitrano et al., 2011). Behandlingsinducerad 
menopaus och minskad libido ledde till en torrhetskänsla i underlivet vilket orsakade 
förändringar i den fysiska intimiteten och den sexuella relationen försvann. Detta skapade 
en stor oro över äktenskap och relation (Krigel et al., 2014; Reis et al., 2010).  

 
När förändringar i sexuell funktion under behandling av lungcancer studerades framkom 
det att en majoritet upplevde problem med sexuell funktion. Den sexuella funktionen 
visade sig försämras efter att behandling påbörjats (Shell et al., 2008). Vikten av sexualitet 
förändrades dock minimalt efter cancersjukdom (Lemieux et al., 2004). Däremot 
förändrades sexualitetens uttryckssätt och det var mindre troligt att sexualiteten uttrycktes i 
form av samlag. Det lades istället betoning på en verbal form av intimitet och vikten av att 
vara nära och smeka varandra eller hålla varandras händer. Sexualitet beskrevs som ett 
brett spektrum av känslor och närhet och mer än bara samlag. Samlag var något som 
progressivt minskade i frekvens som en konsekvens av att ha blivit sjuk. Det var svårt att 
ha samlag när det inte fanns någon energi för det. Bristande energi, trötthet och rädsla för 
att göra sig eller sin partner illa bidrog till minskad samlagsfrekvens. Sexualitet fortsatte 
vara något viktigt i livets slutskede, framförallt för personer som upplevde det som ett sätt 
att knyta an med sin partner. Vissa såg det som en förlust av sexualiteten och därmed som 
ytterligare en förlust till följd av sjukdomen (Lemieux et al., 2004). Sexualitetens betydelse 
förändrades för personer som stod inför en livshotande cancersjukdom (Hordern & Street, 
2007b) och utbyttes mot vikten av att vara en så kärleksfull och snäll förälder, barn och 
partner som möjligt (Lemieux et al., 2004). Behovet att knyta an och diskutera viktiga 
problem ostört uppgavs vara viktiga faktorer för att bibehålla samhörighet och livskvalitet 
(Lemieux et al., 2004).  

 
Personer med cancersjukdom rapporterade större sexuella svårigheter än personer från den 
allmänna hälso- och sjukvården. Inom den palliativ vården rapporterade personerna allra 
störst försämring inom området sexuell dysfunktion (Ananth et al., 2003). I likhet med 
detta fann O’Shaughnessy  et  al.  (2013)  att  majoriteten  av  männen  i  deras  studie  hade  
problem med erektil dysfunktion. Sekundära teman som relaterades till sexualitet och 
sexuell funktion var emotionella och fysiska reaktioner till cancern och behov av stödjande 
vård. De fysiska och emotionella förändringarna äventyrade intimiteten i relationerna 
vilket i sin tur äventyrade hela relationen. I motsats till detta kunde även cancersjukdomen 
innebära en ökad närhet och intimitet i vissa relationer. Vissa män noterade att bristande 
sexuell funktion var relaterat till mer än fysisk njutning. De menade att sex var ett sätt att 
uttrycka åtrå och kärlek på och att det därför även i sin tur påverkade deras partners 



 

 

(O’Shaughnessy  et  al.,  2013). Sexuellt intresse och sexuell aktivitet var ett problem hos 
både män och kvinnor och det rapporterades som det mest allvarliga psykologiska 
symtomet. Yngre vuxna, kaukasiska och gifta personer samt personer med funktionella 
begränsningar hade större sannolikhet att rapportera problem med sexuellt intresse och 
aktivitet (Krok et al., 2013). Mer än hälften av kvinnorna i studien av Fallbjörk et al. 
(2013) hade varit sexuellt intresserade de senaste fyra veckorna medan strax över en 
tredjedel inte hade varit sexuellt intresserade. Vidare hade mer än hälften varit sexuellt 
aktiva i olika grad medan strax under hälften av kvinnorna inte hade varit sexuellt aktiva 
överhuvudtaget.  
 
Hur sexualitet påverkades av cancersjukdom varierade från allvarligt till nästan ingenting. 
Hos personer som såg sexualitet som mindre viktigt beskrevs få förändringar av 
sexualiteten. När sjukdom och behandling upplevdes som allvarlig, överskuggades 
sexualitet av oron för livet och tankar kring sexuell aktivitet saknades helt under 
behandling. Ångest, rädsla för döden och att hantera biverkningarna av behandlingen 
minskade det sexuella intresset. Den fysiska och psykologiska energin som personerna 
hade fått behålla under behandling konsumerades istället av att hantera det dagliga livet 
och tankar kring sexuell aktivitet fanns därför inte. Minskad fysisk styrka beskrevs i form 
av svårigheter att få och bibehålla erektion, bristande energi och trötthet. Minskad 
psykologisk styrka beskrevs som att känna sig nere och negativ stress relaterad till 
ovisshet. Detta upplevdes ha inverkan på personernas sexuella relationer (Olsson et al., 
2013). Andra faktorer som beskrevs som barriärer för att uttrycka sexualitet på var: brist på 
privatliv, delning av rum med andra personer, icke inbjudande fysiska utrymmen, intrång 
av personal och storlek på sängar. Detta var barriärer som upplevdes i sjukhus- och 
hospicemiljöer (Lemieux et al., 2004) 

 
Sexuell åtrå påverkades i varierande grad från total förlust av åtrå till nästan oförändrad. 
Tankar kring sexualitet upplevdes som mindre under behandling och även reducerad eller 
total förlust av sexuell upphetsning kunde ses. Även cancerns lokalisation påverkade den 
sexuella lusten, inte endast under behandling utan också innan. Rädsla för smärta, 
blödningar och obehag under samlag påverkade också den sexuella lusten negativt. 
Rädslan för smärta och andra fysiska problem fortsatte sedan att påverka den sexuella 
lusten även efter behandling (Olsson et al., 2013). Återkommande problem var: ångest, 
smärta, rädsla, minskad sexlust, oförmåga att få orgasm, förminskad vagina, otillräcklig 
penetration vid samlag, utmattning och problem med menstruation och infertilitet vilket 
också påverkade det fysiska välbefinnandet. Det mest besvärande problemet för kvinnor 
som fått strålbehandling var värk och smärtor som kändes under samlaget, vilket i sin tur 
påverkade sexuell åtrå negativt (Reis et al., 2010). Även i  Hordern  och  Street’s  studie  
(2007b) uppgav en deltagare med vulvacancer en känsla av stympning, obehag och smärta. 
Sexuell funktion, reproduktions möjligheter, könsroll och kroppsuppfattning var fyra andra 
komponenter som tycktes påverka sexualitet (Reis et al., 2010).  

 

Kroppsuppfattning 
 
En signifikant minskning av känslan av sexuell attraktion och bekvämlighet under sexuell 
intimitet samt en upplevelse av att ens partner inte längre var sexuellt intresserade 
framkom av Fallbjörk et al. (2013). En kvinna påverkades till den grad att hon inte längre 
ville visa sig naken för sin partner (Hinsley & Hughes, 2007). I likhet med detta oroade sig 
flera kvinnor över förändringen av den sexuella attraktionen och känslan av sexualitet. Mer 
än hälften av kvinnorna i studien av Vilhauer (2008) nämnde oro över kroppsuppfattning. 
Skamkänslor över sin kropp och rädsla för hur andra skulle reagera kunde också ses. 
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Förmågan att skapa intima relationer med män påverkades starkt efter att ha genomgått 
rekonstruktiv kirurgi efter en bilateral mastektomi (Vilhauer, 2008). Vissa valde att inte 
längre se sig själva i spegeln och avlägsnade speglar för att slippa se sig själva (Hinsley & 
Hughes, 2007; Hordern & Street, 2007a). Andra använde sig av döljande kläder, peruker 
och proteser för att öka sitt självförtroende när håravfall, viktförändringar, kirurgiska ärr 
och amputerade kroppsdelar fått de att känna sig mindre kvinnliga eller manliga (Hordern 
& Street, 2007a; Hordern & Street, 2007b). Den nakna kroppen var konstant dold (Hordern 
& Street, 2007b). Grafiska beskrivningar som skelett och anorexia användes för att 
beskriva kroppen och jämförelser med människor från koncentrationsläger gjordes. 
Kroppsuppfattningen påverkades således starkt hos personer med cancer och kakexi. De 
kände sig mindre attraktiva och sexuellt åtråvärda och de kroppsliga förändringarna hade 
även en negativ effekt på självkänslan (Hinsley & Hughes, 2007).  

 
Fysiska förändringar och förändringar hos jaget som helhet kunde ses. Fysiska 
förändringar var amputation av bröst eller en bit av bröstet, lymfödem, viktökning, ärr och 
håravfall. Kvinnorna klagade över några av de uppenbara fysiska förändringarna som blivit 
en  konstant  trigger  för  att  bli  märkta  som  ”cancerpatienter”  av  andra. Håravfall påverkade 
till exempel vissa mer än förlust av bröstet, eftersom det var synligt för alla att se (Krigel et 
al., 2014). Både kvinnor och män rapporterade missnöje med kroppsuppfattning och 
uppgav sig inte längre se ut som sig själva. För kvinnor var problem med 
kroppsuppfattning signifikant mer smärtsamt än det var för män. Således hade kvinnor och 
personer med större funktionella begränsningar större sannolikhet att vara missnöjda med 
sitt utseende (Krok et al., 2013). Kvinnor med gynekologisk cancer hade stor ångest 
gällande kroppsuppfattning. Även här berodde missnöjet bland annat på håravfall och 
viktökning. Även strålning och cytostatikabehandling påverkade kroppsuppfattningen hos 
kvinnorna. Ärrvävnad och frustration kring ärren efter bland annat en vulvektomi 
påverkade dessutom sexlivet negativt (Reis et al., 2010). Signifikanta associationer mellan 
vantrivsel med sin kropp, ålder, viktförlust med minst tio procent, ångest, depression, 
minskat sexuellt intresse, smärta, fatigue, dåsighet, andfåddhet, sömnsvårigheter och 
minskad känsla av välbefinnande hittades. Till följd av sjukdom och behandling kände 
personerna sig mindre fysiskt attraktiva och mindre sexuellt attraktiva. Viktförlust, 
håravfall, ärr och tumörer var huvudorsaken till förändrad kroppsuppfattning och endast ett 
fåtal rapporterade bättre kroppsuppfattning. Det fanns även ett samband mellan sexuellt 
intresse och kroppsuppfattning. Sämre kroppsuppfattning var lika med sämre sexuellt 
intresse (Rhondali et al., 2013). I en studie av Vitrano et al. (2011) fann de dock att 
majoriteten av deltagarna inte kände sig mindre attraktiva efter diagnosen, en tredjedel 
kände sig mindre attraktiva och endast ett fåtal mycket mindre attraktiva. Endast ett fåtal 
deltagare upplevde problem med kroppsuppfattning och problemen som angavs var 
håravfall och tunnhet samt förlust av bröstet (Vitrano et al., 2011). Biverkningar av 
behandlingen, som fatigue, illamående, nutritionsproblem och smärtor, påverkade både 
fysiska och psykologiska dimensioner av styrka vilket minskade sexuell åtrå och hade en 
negativ inverkan på kroppsuppfattningen. Tillfredsställelse med sin egen kropp och 
utseendet var viktigt för sexuell funktion. Både kvinnor och män upplevde kroppsliga 
förändringar som bland annat håravfall, viktförlust och förändrad kroppsform vilket ledde 
till känslor av att vara sexuellt oattraktiv (Olsson et al., 2013).  

 

Sexuell identitet 
 
Den sexuella identiteten bevisades bli påverkad av cancersjukdomar och dess behandlingar 
(Hinsley & Hughes, 2007; Hordern & Street, 2007a; Hordern & Street, 2007b; Krigel et 
al., 2014; Olsson et al., 2013; O’Shaughnessy  et  al.,  2013;; Reis et al., 2010; Vilhauer, 



 

 

2008). Cancersjukdomens synlighet ledde till en större medvetenhet om sig själv (Hinsley 
& Hughes, 2007). Kvinnor som förlorade sina reproduktiva organ kände sig tomma och 
enligt vissa fanns ett synsätt som innebar att kvinnor som förlorade sin livmoder 
förvandlades till män. Kvinnor som förlorat sin fertilitet kände sig inte omtyckta och de 
kände sig värdelösa och ofullständiga och därmed sågs även en påverkan på könsrollen. 
Gynekologiska operationer till följd av cancersjukdom påverkade sexlivet, relationerna och 
könsrollerna bland annat eftersom kvinnorna identifierade sina reproduktiva organ, 
framförallt livmodern, med sitt sexliv (Reis et al., 2010). Kroppens nya form påverkade 
den sexuella identiteten och flera kvinnor uppgav att de kände sig mindre kvinnliga och att 
kvinnligheten förlorats (Hinsley & Hughes, 2007; Hordern & Street, 2007a). Andra 
menade att de var glada att de levde och att de fått klara av livet utan samlag (Hordern & 
Street, 2007a). 

 

Även de förändrade rollerna påverkade den sexuella identiteten. Beroendet av sin partner 
som vårdare gjorde att de inte längre såg de som älskare och somliga hade en längtan efter 
att få veta om de fortfarande fungerade som sexuella personer (Hordern & Street, 2007b). 
En mastektomi gav upphov till känslan av att inte längre vara kvinna och känslan av att 
inte längre ha någon sexualitet (Kriegel et al., 2014). Även män uppgav att de förlorat sin 
sexuella identitet till följd av cancer och dess behandlingar. Förlust av libido och en känsla 
av att ha förlorat en bit av sig själv samt en inverkan på maskulinitet kunde ses 
(O’Shaughnessy  et  al.,  2013; Vilhauer, 2008). Sex sågs som en del av den manliga 
makeupen och det var därmed svårt att begripa att gå från att ha en mångårig 
tillfredsställande sexuell relation till att inte kunna få en erektion överhuvudtaget. Vissa 
män ansåg att kroppsuppfattningen kunde påverkas av känslan av att vara sexuellt 
otillräcklig och av känslan att inte vara hel som man, när sexuell dysfunktion uppstått. En 
man jämförde sig med en kastrerad hund. En annan person kände sig äcklad av sig själv 
och ville därför inte bli fysiskt berörd. Känslor som att inte känna igen sin egen kropp, att 
vara äcklig och utom kontroll påverkade den sexuella identiteten negativt. Dessa 
förändringar ledde till minskad sexuell lust och undvikande av intimitet (Olsson et al., 
2013). Trots oviljan att bli definierad av cancersjukdomen uppgav flera att de blev andra 
personer efter cancern (Krigel et al., 2014).  

 

Bifynd 
 
Majoriteten av kvinnorna i studien av Reis et al. (2010) uppgav att de hade signifikanta 
problem med sexuell funktion, men att de fortsatte sina sexliv för att inte såra sina makar 
samt för att skydda sitt äktenskap. De reproduktiva organen, framförallt livmodern, var 
essentiella för en kvinnas identitet och kvinnlighet. De kunde inte tala med sina makar eller 
med hälso- och sjukvårdspersonal och de hade inte fått någon hjälp eller stöd med detta. 
Sexualitet beskrevs både som tabubelagt (Olsson et al., 2013) och som något som till stor 
del blev ignorerat av hälso- och sjukvården (Hordern & Street, 2007a). En önskan att 
diskutera och tala om sexualitet med någon inom hälso- och sjukvården sågs därmed i flera 
studier (Ananth et al., 2003; Hordern & Street, 2007a; Hordern & Street, 2007b; Lemieux 
et al., 2004; O’Shaughnessy  et  al.,  2013;;  Vitrano et al., 2011). Det förväntades att hälso- 
och sjukvårdspersonal skulle vara öppna och ärlig om behandlingarnas inverkan på intima 
och sexuella aspekter av deras liv, men oavsett personernas ålder, kön, diagnos, kultur och 
relationsstatus ansågs intima och sexuella behov till stor del ignoreras av hälso- och 
sjukvårdspersonal (Hordern & Street, 2007a). 
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DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
 
Design  

 
Metoden, litteraturöversikt, lämpade sig väl för att samla ihop redan befintlig information 
kring det valda forskningsområdet. Eftersom palliativ vård är ett snabbt växande 
specialistområde behövs det, enligt Gysels och Higginson (2007), litteraturöversikter inom 
området för att sammanställa litteraturen och integrera redan existerande information. Av 
förklarliga skäl finns det många små studier inom palliativ vård och de enstaka mindre 
studierna är otillräckliga för att upptäcka existerande skillnader mellan grupper, men i en 
litteraturöversikt, som denna, kan de enstaka studiernas resultat ha en betydande skillnad 
(Gysels & Higginson, 2007). Som ett andra alternativ hade en intervjustudie istället kunnat 
utföras, men detta hade i sin tur endast bidragit till ytterligare en mindre studie inom 
området palliativ vård. Orsaken till att studier inom palliativ vård ofta är små och har ett 
mindre antal deltagare är att studier ofta pågår under långa perioder och deltagare avlider 
innan studierna avslutats. Det är heller inte ovanligt att personer som vårdas inom palliativ 
vård inte orkar delta i studierna och därför avstår på grund av att sjukdom och symtom är 
komplicerade. Författaren till föreliggande studie ansåg därför att litteraturöversikt som 
metod gav ett mer heltäckande och generellt resultat eftersom den bygger på flera redan 
utförda studier.  

 
Urval 

 
I denna studie ämnade författaren att belysa hur uppfattningen av sexualitet förändrats hos 
personer med cancersjukdom. För att hitta artiklar som var relevanta för föreliggande 
studies syfte användes inklusions- och exklusionskriterier (Forsberg & Wengström, 2013). 
Inklusionskriterierna syftade till att inhämta så aktuell forskning som möjligt genom att 
hitta studier som publicerats mellan år 2000-2016, samt att etiskt godkännande inhämtats 
och/eller att etiska överväganden gjorts. Studierna skulle handla om vuxna personer och 
belysa området sexualitet och kroppsuppfattning och vara skrivna på svenska eller 
engelska. Studier som var på andra språk än svenska och engelska exkluderades samt 
studier som handlade om personer under 18 år.  

 
Fem studier hade sitt ursprung i USA, två i Sverige, två i Storbritannien, tre i Australien, en 
i Kanada, en i Italien och en i Turkiet. Det kan diskuteras om det är en svaghet eller styrka 
att de inkluderade studierna haft sitt ursprung från ett flertal olika länder. Det kan innebära 
att resultatet är för generellt och inte kan appliceras på personer i Sverige eller så kan det 
ses som en styrka att oavsett ursprung verkar kvinnor och män med cancersjukdom ha 
genomgått liknande erfarenheter och resultatet från föreliggande studie kan därför 
appliceras i flera länder än Sverige. Fjorton av 15 studier har utförts i länder med 
västerländsk kultur och det har funnits många likheter och gemensamma teman i artiklarna 
vilket författaren till föreliggande studier ser som en styrka som talar för att resultatet är 
applicerbart i Sverige och möjligen även i andra länder. En studie utfördes i Turkiet och här 
kan möjligen vissa kulturella skillnader ses. Likheter och skillnader med de övriga 
inkluderade studierna kunde ses och olikheterna togs med som ett bifynd i föreliggande 
studie. Dessa bifynd lyfter frågan om resultatet hade kunnat se annorlunda ut om fler 
studier från länder med andra kulturer hade inkluderats. Det fanns dock flera likheter och 
författaren till föreliggande studie anser därför inte att det kan ses som en svaghet att 



 

 

studien inkluderades i resultatet. Två av artiklarna som inkluderats i föreliggande studie är 
mer än tio år gamla. Författaren till föreliggande studie valde att inte utesluta dessa då det 
var svårt att hitta studier som svarade på syftet. Dessa studier inkluderade uttryckligen 
palliativ vård vilket bedömdes vara av värde för föreliggande studie.  

 
Syftet med studien ändrades under arbetets gång då sökningarna genererade ett flertal 
artiklar med deltagare med cancersjukdom. Det fanns inte tillräckligt många artiklar som 
endast handlade om palliativ vård och sexualitet och därför fick sökningen utökas till att 
inkludera även cancersjukdomar. Det saknades en tydlighet när det gällde information 
kring tillståndet hos personerna i studierna och ett flertal studier skrev inte uttryckligen att 
det gällde palliativ vård. För att få ett mer trovärdigt och generaliserbart resultat ändrades 
syftet med studien till att enbart handla om personer med cancersjukdom. Detta är av stor 
betydelse för den palliativ sjuksköterskan då majoriteten av personer som fordrar palliativ 
vård är personer med cancersjukdom (SOU 2009:11).  

 
Datainsamling 

 
Eftersom sexualitet är ett vitt begrepp och flera ord kan användas för att beskriva sexualitet 
kan det diskuteras att andra sökord hade kunnat användas för att bredda sökningen. 
Författaren  till  föreliggande  studie  använde  sig  initialt  av  flera  sökord  som  ”intimacy”  och  
”closeness”,  dessa  är  inga  MeSh-termer och genererade inga artiklar. Därför valde 
författaren  till  föreliggande  studie  i  slutändan  att  använda  sig  av  sökorden  ”cancer”  och  
”palliative  care”  i  kombination  med  ”sexuality”,  ”sexual  activity”  och  ”body  image”.  De  
valda sökorden tolkades som relevanta för föreliggande studie baserat på att samma artiklar 
hittades i olika databaser och med olika kombinationer av sökorden. Totalt genererades 15 
artiklar varav åtta var kvantitativa och sju kvalitativa. Databaserna CINAHL och PubMed 
användes vara fem artiklar hittades via CINAHL och tio via PubMed.   

 
Urvalsprocessen skedde i sex steg i enlighet med Forsberg och Wengström (2013). Artiklar 
valdes efter att titlar lästs och tycktes relevanta och sedan lästes abstrakt till dessa artiklar. 
Abstrakt där innehållet tycktes relevant för föreliggande studies syfte sparades och artikeln 
lästes sedan i helhet och med största möjliga objektivitet för att studiens trovärdighet skulle 
öka (Forsberg & Wengström, 2013). Artiklarna lästes två gånger innan de slutligen valdes 
ut för att ingå i föreliggande studie. Vikt lades vid artiklarnas metoddel, valda instrument 
och datainsamlingsmetod i urvalet av artiklar. De vetenskapliga studierna som ligger till 
grund för resultatet lästes därefter igenom ett flertal gånger för att författaren till 
föreliggande studie skulle kunna bilda sig en bra bild över vad artiklarna handlade om. 
Ordbok och internet användes för att översätta vissa delar av studierna i de fall då 
språkbristningar uppstått eftersom samtliga artiklar är skrivna på engelska, vilket inte är 
författaren till föreliggande studies modersmål. Samtliga artiklar var peer-reviewed och 
publicerade i vetenskapliga tidsskrifter. Tillvägagångssättet har beskrivits så utförligt och 
tydligt som möjligt i enlighet med Forsberg och Wengström (2013) för att läsaren ska 
kunna följa med i processen.  

 
Samtliga artiklar bedömdes med hjälp av Sophiahemmets Högskolas bedömningsunderlag 
för vetenskaplig klassificering och kvalitet av studier med kvantitativ och kvalitativ metod 
vilken modifierats utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt Willman, Stoltz och 
Bahtsevani (2011) (Bilaga 1). De inkluderade artiklarna fick betyget I eller II vilket 
innebär att kvaliteten av studierna har haft en hög eller medelhög grad (bilaga 1). Fyra 
artiklar hade betyget I och elva hade betyget II (bilaga 2). I enlighet med Forsberg och 
Wengström (2013) valdes endast artiklar som var pålitliga och trovärdiga. Eftersom titeln 
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och abstrakten var avgörande för om artikeln skulle läsas i sin helhet kan det inte uteslutas 
att det fanns flera andra relevanta artiklar inom ämnet som valdes bort då titeln eller 
abstrakten inte ansågs relatera till syftet med föreliggande studie. Det kan heller inte 
uteslutas att andra artiklar hade kunnat väljas om någon annan läst abstrakten och gjort en 
annorlunda tolkning än författaren till föreliggande studie. Även om författaren till 
föreliggande studie har utgått från ett objektivt synsätt finns risk för subjektivitet samt en 
viss risk att en förförståelse har kunnat färga tolkningen av resultatet.  

 
Dataanalys  
 
Texterna som används i en litteraturöversikt har redan tolkats av forskare till respektive 
studie. Detta innebär att denna litteraturöversikt består av författaren till föreliggande 
studies egna tolkningar av den tidigare skrivna och tolkade texten. Istället för att endast 
tolka forskarnas resultat valde författaren till föreliggande studie att tolka citaten som i 
majoritet var en stor del av de kvalitativa studiernas resultat. Detta för att få med så 
objektivt resultat som möjligt istället för att analysera tolkningarna av forskarna. Artiklarna 
lästes igenom och analyserades flera gånger för att författaren till föreliggande studie 
skulle få en uppfattning om innehållet. Eftersom föreliggande studie inte är en kvalitativ 
intervjustudie är det inte en ren innehållsanalys som gjorts utan endast inspiration har 
inhämtats från Graneheim och Lundman (2004).  

 
Texterna, som är skrivna på engelska, lästes och genomsöktes efter likheter och skillnader 
vilka färgades med hjälp av överstrykningspennor. En färg användes för att markera 
likheter och en annan färg för att markera skillnader. Texterna med likheter och skillnader 
bröts sedan ner till meningsbärande enheter och koder togs fram för att sätta ord på vad 
texterna handlade om. Koderna kondenserades sedan till kategorier som sammanfattades i 
övergripande teman vilka blev resultatets rubriker. Det kan argumenteras att den interna 
validiteten hade ökat om flera personer varit delaktiga i tolkningen och analysen av de 
vetenskapliga artiklarnas resultat, och att sannolikheten då hade ökat för att slutsatserna 
som dragits varit korrekta (Forsberg & Wengström, 2013).  

 
Forskningsetiska överväganden 

 
Noggranna etiska överväganden gjordes i enlighet med Forsberg och Wengström 
(2013) innan arbetet med litteraturstudien påbörjades vilket var av stor betydelse för 
föreliggande studies trovärdighet. Innan föreliggande studie påbörjade bestämdes att 
samtliga studier som skulle komma att inkluderas skulle ha genomgått etiska 
överväganden och/eller blivit godkända av en etisk kommitté. Säker förvaring av 
samtliga artiklar som ingått i föreliggande litteraturstudie kommer att ske i tio år i 
enlighet med Forsberg och Wengström (2013). Eftersom fusk och ohederligheter inte 
får förekomma inom forskning, har varken stöld, fabricering av data eller plagiat 
förekommit i föreliggande studie (Vetenskapsrådet (2011). I enlighet med Ekengren 
och Hinnfors (2012) har samtliga källor angivits för att andras tankar och idéer inte 
ska ha kunnat framstå som författaren till föreliggande studies egna tankar och idéer.  

 
Resultatdiskussion 
 
Både artiklarna i bakgrunden (Hautamäki et al., 2007; Hawkins et al., 2009; Hordern & 
Street, 2007c) och resultatet beskriver tydligt bristen på stöd till personer med cancer inom 
området sexualitet (Ananth et al., 2003; Hordern & Street, 2007a; Hordern & Street, 



 

 

2007b; Lemieux et al., 2004; O’Shaughnessy et al., 2013; Vitrano et al., 2011). Personer 
som drabbas av cancersjukdomar genomgår ett flertal förändringar inom området 
sexualitet, men ändå tycks få personer inom hälso- och sjukvården adressera ämnet 
(Ananth et al., 2003; Fallbjörk et al., 2013; Hinsley & Hughes, 2007; Hordern & Street, 
2007a; Hordern & Street, 2007b; Krigel et al., 2014; Krok et al., 2013; Lemieux et al., 
2004; Olsson et al., 2013; O’Shaughnessy  et  al.,  2013;;  Reis  et  al.,  2010;;  Rhondali et al., 
2013; Shell et al., 2008: Vilhauer, 2008; Vitrano et al., 2011). Hur sexualitet påverkades 
varierade i hög grad, från allvarligt till nästintill ingenting. För personer som upplevde 
sexualitet som ett sätt att knyta an med sin partner fortsatte det vara viktigt även i livets 
slutskede (Lemieux et al., 2004). För andra blev sexualiteten överskuggad när 
cancersjukdom och behandlingar upplevdes som allvarliga och oro för livet istället tog 
över. Rädslan för döden minskade det sexuella intresset och inom palliativ vård visade sig 
sexuell dysfunktion vara ett av de områden som försämrats mest (Ananth et al., 2003; 
Olsson et al., 2013). Likaså minskade samlagsfrekvensen och den sexuella 
tillfredsställelsen (Lemieux et al., 2004; Vitrano et al., 2011). Bristande energi, trötthet och 
rädsla för att göra sig eller sin partner illa bidrog till minskad samlagsfrekvens (Lemieux et 
al., 2004). Erektil dysfunktion, behandlingsinducerad menopaus, minskad lubrikation, 
förlust av libido, smärtor, rädsla för smärta och obehag samt ångest var problem som 
uppstod till följd av cancersjukdom och dess behandlingar (Krigel et al., 2014; Olsson et 
al., 2013; O’Shaughnessy  et  al.,  2013;;  Reis  et  al.,  2010). I vissa fall förekom även 
reducerad eller total förlust av sexuell upphetsning (Olsson et al., 2013). För kvinnor som 
erhållit strålbehandling var värk och smärtor under samlaget ett stort problem (Reis et al., 
2010). Sexualitet visade sig dock vara ett vitt begrepp som inte endast var kopplat till 
samlag. Det beskrevs som mer än sex och samlag och förknippades med kärlek, närhet, 
intimitet  och  relationer  (Lemieux  et  al.,  2004;;  Olsson  et  al.,  2013;;  O’Shaughnessy  et  al.,  
2013;). Sexualitet betydde med andra ord olika saker i olika stadier av livet vilket även 
bekräftats av WHO (2002a) som menar att sexualiteten ständigt förändras. Vissa ansåg att 
förändringarna i sexualitet och intimitet endast var ännu en aspekt av deras 
cancererfarenhet och några uttryckte att problem med intimitet och sexualitet blev mindre 
viktigt när de stod inför en livshotande sjukdom (Hordern & Street, 2007b).  
 
Likväl som sexualitet är integrerat i hälsa och välbefinnande, finns det även enligt Forster 
(2007) en tydlig anknytning mellan sexualitet och kroppsuppfattning vilket även blev 
tydligt i föreliggande studie (Fallbjörk et al., 2013; Hinsley & Hughes, 2007; Hordern & 
Street, 2007a; Hordern & Street, 2007b; Krigel et al., 2014; Krok et al., 2013; Olsson et al., 
2013; Reis et al., 2010; Rhondali et al., 2013; Vilhauer, 2008; Vitrano et al., 2011). Den 
sexuella funktionen påverkade kroppsuppfattningen negativt och även den sexuella 
identiteten (Olsson et al., 2013). Förändrad sexuell funktion, skamkänslor, frustration, 
minskad självkänsla, förändrad kroppsuppfattning, förlorad sexuell identitet och försämrad 
relation till sin partner till följd av olöst sexuell problematik uppstod vilket skapade 
negativa effekter. För kvinnor som förlorat sin fertilitet var konsekvenserna stora. Detta på 
grund av att deras kvinnlighet var förknippad med de reproduktiva organen. Framförallt 
var livmodern en symbol för kvinnlighet och sexualitet och utan denna såg de sig inte 
längre som kvinnor. Kvinnorna i studien uppgav även att de fortsatte ha samlag med sina 
makar för att inte riskera äktenskapet eller såra de. De var ensamma i sin situation och 
erbjöds inget stöd av hälso- och sjukvårdspersonal (Reis et al., 2010). Kroppsuppfattningen 
påverkades alltså negativt och skamkänslor över den egna kroppen kunde ses. Speglar 
avlägsnades för att inte behöva se sig själv och andra dolde sina kroppar med kläder, 
peruker och proteser (Hinsley & Hughes, 2007; Hordern & Street, 2007a; Hordern & 
Street, 2007b; Vilhauer, 2008). Självkänslan påverkades i sin tur negativt av de kroppsliga 
förändringarna (Hinsley & Hughes, 2007) och det kunde även ses ett samband mellan 
kroppsuppfattning, sexuellt intresse och njutning (Rhondali et al., 2013). Missnöje med 
kroppen minskade det sexuella intresset och njutningen och negativ kroppsuppfattning 
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innebar därmed sämre sexuellt intresse Rhondali et al., 2013). Förlust av sexuell identitet 
till följd av cancer och dess behandling kunde ses hos män. En inverkan på maskuliniteten, 
förlust av libido och en känsla av att ha förlorat en bit av sig själv kunde ses. Sex var en del 
av maskuliniteten och det var svårt att gå från att ha en tillfredsställande sexuell relation till 
att inte kunna få erektion överhuvudtaget. Vissa män menade att åtrå och kärlek uttrycktes 
genom sex och att det därför inte endast påverkade de själva negativt utan även deras 
partners (O’Shaughnessy  et  al.,  2013) 

 
WHO (2002a) beskriver sexualitet som något förknippat med just identitet, självkänsla och 
självbild och detta stämmer överens med resultatet i föreliggande studie. Författaren till 
föreliggande studie kunde i likhet med WHO (2002a) se ett samband mellan sexualitet, 
identitet, självkänsla och självbild. Självbild beskrivs dock som kroppsuppfattning i 
föreliggande studie. Resultatet visade att den sexuella identiteten påverkades av 
cancersjukdomen och både kvinnor och män uppgav att de förlorat sin sexuella identitet. 
Redelman (2008) menar att sexualitet blir särskilt sårbart vid en livshotande diagnos och 
därför bör sexualitet ses som en relevant och integrerad komponent inom palliativ vård 
(Cort, Monroe & Oliviere, 2004). 

 
Prognosen för personer med cancer kan vara oviss, men symtom och biverkningar under 
pågående behandling kan vara så svåra att de är i behov av palliativ vård. Majoriteten av 
personer som vårdas inom palliativ vård, i Sverige, är idag personer med cancersjukdomar 
trots att kunskapen kring cancer ökat (Folkhälsomyndigheten, 2014; SOU 2009:11). 
Palliativ vård som initieras tidigt under sjukdomsförloppet kan vara till stor hjälp för 
personen med sjukdomen och dennes närstående och enligt nyare forskning bör palliativ 
vård erbjudas efter behov och symtom istället för efter diagnos och prognos (Sepulveda et 
al., 2002; WPCA, 2014). Trots detta remitterar majoriteten av läkare personer till palliativ 
vård först när de befinner sig i livets slutskede och inga andra behandlingsalternativ finns 
tillgängliga (Charalambous et al., 2014).  

 
Specialiserad palliativ vård kan erbjudas på sjukhus, hospice eller i hemmet med hjälp av 
avancerad hemsjukvård (Socialstyrelsen, 2013). Vårdmiljön har betydelse för hur 
omvårdnaden av personer utförs och den har även en inverkan på sexualiteten (Lemieux et 
al., 2004). Litteraturen talar för att sexualitet är integrerat i hälsa och välbefinnande samt 
att det är förknippat med livskvalitet (Forster, 2007; WHO, 2002b). Brist på privatliv, 
delning av rum med andra personer, icke inbjudande fysiska utrymmen, intrång av 
personal och storlek på sängarna var några faktorer som beskrevs som barriärer för att 
kunna uttrycka sexualitet i sjukhus- och hospicemiljöer (Lemieux et al., 2004).  
 
Inom det teoretiska ramverket för personcentrerad omvårdnad, av McCormack och 
McCance (2006, 2010) är vårdmiljö ett av de grundläggande begreppen. Den fysiska 
miljön inom vilken vården utformas är av stor vikt för att kunna erbjuda personcentrerad 
omvårdnad. Med hjälp av ett personcentrerat arbetssätt kan personen betraktas i sin helhet 
istället för att fokus läggs på sjukdom och symtom (Edvardsson, 2010; Thórarinsdóttir & 
Kristjánsson, 2014). Personen med sjukdomens övertygelser och värderingar är i fokus och 
sjuksköterskan kan tillgodose en holistisk vård med delat beslutsfattande med personen 
och närstående. Detta kräver sympatisk närvaro och engagemang från sjuksköterskan och 
kallas för personcentrerade processer och är inkluderat i McCormack och McCance (2006, 
2010) teoretiska ramverk för personcentrerad omvårdnad.  I linje med tidigare studier 
(Peters & Sellick, 2006; Ruijs et al., 2013) bevisades autonomin bli äventyrad hos personer 
med cancersjukdom och känslan av att vara en börda uppmärksammades (Hinsley & 
Hughes, 2007; Vilhauer 2008). Genom ett personcentrerat arbetssätt kan personen med 
sjukdomens autonomi värnas (Lavoie et al., 2013) och en känsla av delaktighet i 



 

 

beslutsfattanden ses (Laird, McCance & McCormack, 2015).  

 
Enligt Socialstyrelsen (2013) ska den palliativa vården integrera fysiologiska, psykologiska 
samt existentiella aspekter och organiserat stöd ska erbjudas personer som vårdas och deras 
närstående. Detta för att de ska kunna leva ett aktivt liv fram till döden. Även i definitionen 
av palliativ vård beskrivs att personernas livskvalitet ska främjas samt bygga på en 
helhetssyn av människan (Beck-Friis & Strang, 2005; Socialstyrelsen, 2013; WHO, 
2002b). Eftersom det inom palliativ vård är en del av sjuksköterskans ansvarsområde att 
främja livskvalitet genom att bland annat ha en god kommunikation och relation med 
personerna som vårdas och närstående (Socialstyrelsen, 2013) kan det diskuteras att 
området sexualitet bör vara en del av sjuksköterskans ansvarsområde (Ananth et al., 2003; 
Blagbrough 2010; Hautamäki et al., 2007; Hordern & Street, 2007a; Hordern & Street, 
2007b;;  Lemieux  et  al.,  2004;;  O’Shaughnessy  et  al.,  2013) 

 
Sjuksköterskans ansvarsområde 

 
Sjuksköterskor, som arbetar inom palliativ vård, ska ansvara för att de har tillräckligt med 
kunskap om vilka biverkningar och effekter sjukdomar och behandlingar kan ha på 
sexualitet och sexuell funktion. Denna kunskap är essentiell för att sjuksköterskor ska 
känna sig tillräckligt självsäkra för att adressera personers behov (Rice, 2000a). Enligt 
Hautamäki et al. (2007) såg sjuksköterskor det som en del av sina arbetsuppgifter att 
diskutera sexualitet med personer som vårdas, men på grund av otillräcklig utbildning och 
att ämnet ansågs svårt att diskutera var det få som gjorde detta. Ett av begreppen i 
McCormack och McCance (2006, 2010) teoretiska ramverk för personcentrerad 
omvårdnad är just förutsättningar vilket innebär att sjuksköterskan ska vara professionellt 
kompetent, ha en utvecklad social kompetens och vara engagerad i sitt arbete. För att tala 
om sexualitet behöver sjuksköterskor med andra ord den kompetens som krävs för att 
kunna göra detta. Det är en del av den humanistiska filosofin att betrakta människan i sin 
helhet vilket är vad som krävs för att kunna erbjuda personcentrerad omvårdnad. 

 
De vanligaste orsakerna till att ämnet sexualitet negligeras är ångest, rädsla att förnärma, 
bristfällig kunskap, personernas sexuella läggning, antaganden att sexualitet inte är ett 
problem för både väldigt unga och äldre personer, religion samt möjliga språkbarriärer 
(Rice, 2000b; Robinson & Lounsberry, 2011). Enligt Blagbrough (2010) strider det helt 
mot sjuksköterskans etiska roll att inte skada samt att agera i patientens bästa intresse att 
överse personers sexuella behov. Ilska mot hälso- och sjukvårdspersonal som inte kunde 
tillgodose de med information, stöd och praktiska strategier för att hjälpa de leva med 
förändringarna som skett kunde ses. De förväntade sig och i vissa fall krävde 
individualiserad patientcentrerad kommunikation från hälso- och sjukvårdspersonal och att 
det skulle finnas en öppenhet och ärlighet om behandlingarnas inverkan på intima och 
sexuella aspekt i deras liv (Hordern & Street, 2007a; Hordern & Street, 2007b). De 
förväntade sig ett partnerskap mellan sig själva och hälso- och sjukvårdspersonalen 
(Hordern & Street, 2007b) och uppmanade till en helhetssyn för att förse palliativ vård 
vilket skulle inkludera möjligheter att diskutera sjukdomens inverkan på deras sexliv och 
sexualitet (Lemieux et al., 2004). Med hjälp av personcentrerad omvårdnad och rådgivning 
kan personer våga tala om känslor och tankar som tidigare varit svårt (Green, 2006). I en 
studie där kvinnor erhöll en kort kombinerad psykosexuell intervention, efter att ha 
genomgått mastektomi, skattades högre tillfredsställelse med den egna kroppen, bättre 
sexliv och högre tillfredsställelse i relationen (Kalaitzi et al., 2007). Det kan därför vara ett 
steg i rätt riktning att vara mer personcentrerad i omvårdnaden av personer med cancer.  
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I de inkluderade artiklarna i föreliggande studie kunde en önskan att få diskutera sitt sexliv 
med någon professionell ses och flera ansåg att det hade varit hjälpsamt med en sexkonsult 
vilket till exempel hade kunnat vara en sjuksköterska, läkare, kurator eller sexolog (Ananth 
et al., 2003; Hordern & Street, 2007a; O’Shaughnessy  et  al.,  2013).  Aktiv sökning efter att 
få diskutera fysiska och emotionella förändringar som påverkat sexualiteten och intimiteten 
som ett resultat av cancern kunde även ses och personerna ville att hälso- och 
sjukvårdspersonal skulle erbjuda möjligheten att diskutera intima och sexuella förändringar 
efter deras cancerdiagnos. Oavsett ålder, kön, diagnos, kultur och relationsstatus ansågs det 
att intima och sexuella behov till stor del ignorerades av hälso- och sjukvårdspersonal. 
Vissa menade att hälso- och sjukvårdspersonal borde ändra sitt fokus från att hålla 
personerna vid liv till att hjälpa de leva med förändringarna (Hordern & Street, 2007a; 
Hordern & Street, 2007b) vilket stämmer väl överens med definitionen av palliativ vård 
och syftet att förlänga livet och förbättra livskvaliteten (Socialstyrelsen, 2013; Temel et al., 
2010). Andra ansåg att det var ett delat ansvar hos personernas som vårdas och hälso- och 
sjukvården att ta upp ämnet för diskussion (Hordern & Street, 2007a; Hordern & Street, 
2007b).  

 
Samtalet kring sexualitet styrs enligt Foucault (2002) av rådande diskurser i samhället och 
den palliativa sjuksköterskan ska kunna genomföra svåra samtal med personer de vårdar 
och deras närstående (Sjuksköterskor för Palliativ Omvårdnad [SFPO], 2012). Det är 
tillgången till pågående diskussioner samt att vara förutseende när det gäller förändringar 
av sexualiteten som gör det normalt (Redelman, 2008). Det är viktigt att mångsidigheten 
inom sexualitet bekräftas samt att känna igen det unika i varje individs sexuella 
upplevelser, behov och erfarenheter samt att erbjuda stöd (Matzo, Pope & Whalen, 2013; 
Mercadante, Vitrano & Catania, 2010; Redelman, 2008; Shell, 2008).  

 
Det teoretiska ramverket för personcentrerad omvårdnads centrala komponent är begreppet 
resultat. Här inkluderas tillfredsställelse med vården, att personerna som vårdas är 
involverade, en känsla av välbefinnande och att det ska kunna skapas en terapeutisk miljö 
(McCormack & McCance, 2006, 2010). Genom att som sjuksköterska öppna upp för en 
diskussion kring sexualitet kan personerna ges en möjlighet att adressera ett problem som 
de troligen själva inte vetat om hur eller med vem de ska tala med. Det är enligt författaren 
till föreliggande studies uppfattning att området sexualitet är på väg att bli mer accepterat 
att diskutera och tala om. En ny generation, vilka växt upp i ett samhälle där acceptansen 
att tala öppet om sexualitet varit större, kommer så småningom behöva uppsöka vård och 
det är då en del av sjuksköterskans ansvar att kunna bemöta dessa funderingar och frågor. 
Sjuksköterskans ansvarsområde måste utvecklas i takt med samhället och redan idag har 
flera personer med cancersjukdomar aktivt sökt sig till media för att diskutera den 
bristfälliga informationen kring sexualitet som ges av hälso- och sjukvårdspersonal. 
Föreliggande studie bidrar med samlade erfarenheter och upplevelser kring hur sexualitet 
förändrats hos personer med cancersjukdom och bör kunna bidra till att ämnet i högre grad 
diskuteras med personer. 

 

Slutsats 
 
År 2010 avled ca 90 000 personer i Sverige och av dessa personer bedömdes 80 procent ha 
varit i behov av palliativ vård. Numera kan palliativ vård ges tidigare i sjukdomsförloppet 
med syftet att förlänga liv och förbättra livskvalitet. Sexualitet har visat sig vara förknippat 
med livskvalitet och välbefinnande, men trots detta negligeras området av hälso- och 
sjukvården. Den palliativa vården i Sverige idag, innefattar flera sjukdomar, men 
majoriteten är personer med cancer. Resultatet av föreliggande studie visar att och hur 



 

 

sexualiteten förändras hos personer med cancer. Förändrad kroppsuppfattning, förlust av 
sexuell identitet och förändrad sexuell funktion kunde ses vilket även påverkade 
självkänslan negativt. Att bli diagnosticerad med cancer innebär en stor förändring och det 
är oundvikligt att inte bli påverkad av dessa förändringar. För vissa blev sexualiteten mer 
påverkad än hos andra och vikten av sexualiteten förändrades hos personer som stod inför 
en potentiellt livshotande sjukdom. Sexualitet är ständigt föränderligt och förknippat med 
både självkänsla och självbild. Föreliggande studie visar att det finns ett behov och en 
önskan att diskutera området sexualitet med sina vårdgivare, men att det finns vissa 
barriärer vilka gör att sjuksköterskorna inte tar upp ämnet för diskussion. Vissa anser att 
det är sjuksköterskans uppgift att diskutera sexualitet med personer som vårdas och andra 
anser att det är ett delat ansvar mellan sjuksköterskorna och personerna som vårdas. Det är 
en del av sjuksköterskans ansvarsområde att kommunicera och tillhandahålla information 
samt att vara ett känslomässigt stöd, men ångest, otillräcklig utbildning, rädsla att 
förnärma, sexuell läggning, antaganden att sexualitet inte är ett problem, religion och 
bristande språkkunskaper är vanliga orsaker till att ämnet sexualitet negligeras. Vården ska 
genomsyras av en humanistisk helhetssyn på människan och det är en viktig del i 
sjuksköterskans arbete att erbjuda stöd och att personerna känner sig sedda, förstådda och 
betydelsefulla. Genom att integrera ett mer personcentrerat arbetssätt i vården av personer 
med cancer kan hela personen bli sedd istället för endast sjukdom och personernas 
sexualitet kan därmed även bekräftas och diskuteras.  
 

Klinisk tillämpbarhet 
 
Föreliggande studie visar att personer med cancersjukdom har ett behov av stöd för att 
kunna hantera de förändringar av sexualitet de genomgår till följd av sjukdom och 
behandling. Sjuksköterskan i palliativ vård har en viktig roll i att samtala och stödja 
personer som vårdas och deras närstående. Det är en del av sjuksköterskans ansvarsområde 
att identifiera behov och resurser hos personernas som vårdas och närstående och om 
sjuksköterskan inte kan bistå med hjälp bör andra yrkeskategorier i det multiprofessionella 
teamet rådfrågas och involveras. Föreliggande studies resultat har klinisk relevans för 
sjuksköterskor som arbetar med personer med cancer och palliativ vård. Resultatet bidrar 
till att vårdpersonal får större förståelse för personer med cancersjukdom kring området 
sexualitet. Studien bidrar till ökad kunskap och till att allt fler personer får det stöd de 
behöver. Genom ett personcentrerat arbetssätt där hela personen tas i beaktande kan 
området sexualitet uppmärksammas och behovet tillgodoses. Palliativ vård är ett relativt 
ungt specialistområde och flera studier behövs inom området sexualitet och palliativ vård. 
Det är ett viktigt område som negligerats och som är i behov att utforskas ytterligare för att 
inte endast sjuksköterskor utan all hälso- och sjukvårdspersonal inom palliativ vård ska få 
större inblick och kunskap i ämnet.  
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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 väl genomförd 
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 väl genomförd studie 
med adekvat beskrivning av protokoll, 
material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet 
patienter/deltagare tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. Adekvata 
statistiska metoder. 
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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/deltagare 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 väl genomförd studie med 
adekvat beskrivning av protokoll, 
material och metoder.  
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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. Avsikten 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 kvaliteten värderas högre än III = Låg kvalitet. 



 

 

        Bilaga 2 Artikelmatris 

Författare/ 
År/Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet/T
yp 

Ananth, H., Jones, 
L., King, M., & 
Tookman, A.  
2003 
England 

The impact of 
cancer on sexual 
function: a 
controlled study 

Syftet med studien var att 
undersöka vilken inverkan 
cancer har på sexualitet 
hos patienter med cancer 
och om dessa förvärras 
under sjukdomens 
progress. 

En kvantitativ tvärsnittsstudie där 
tre grupper fått svara på en egen 
designad enkät vilken utformats 
och designats i en fokusgrupp 
studie. Enkäten innehöll frågor 
från the Derogatis subscale on 
sexual satisfaction, GHQ12 och 
EuroQol. Ena gruppen var 
personer med cancer som 
behandlades på en palliativ 
specialist avdelning, andra 
gruppen var personer med cancer 
som behandlades på en allmän 
onkologisk avdelning och tredje 
gruppen var en jämförelsegrupp 
med allmän praxis deltagare. 

N=64 (-7), 56 (-
49), 67 (?) 

Både deltagare i gruppen med 
personer som var palliativ och 
deltagare i gruppen med personer 
med cancer rapporterade större 
sexuell dysfunktion än deltagarna i 
jämförelsegruppen. Personerna som 
vårdades inom palliativ vård var de 
som försämrats mest i förhållande 
till livskvalitet, känslomässigt 
lidande och sexuell dysfunktion.  

II P 

Fallbjörk, U., 
Rasmussen, H. B., 
Karlsson, S., & 
Salander, P.  
2013 
Sverige 

Aspects of body 
image after 
mastectomy due to 
breast cancer- a 
two-year follow-up 
study 

Syftet med studien var att 
få insikt i den långsiktig 
inverkan mastektomi på 
grund av bröstcancer har 
på kroppsuppfattning hos 
kvinnor under en två års 
period.  

En kvantitativ studie där samtliga 
kvinnor som genomgått 
mastektomi mellan november 
2006 och oktober 2007 tillfrågades 
om att delta. En enkät skickades ut 
tio månader efter mastektomi och 
återigen två år senare. 
Instrumentet som användes var 
LAM  ”life  after  mastectomy”.   

N=148 (-72) Mer än hälften av kvinnorna hade 
varit sexuellt intresserade de 
senaste fyra veckorna medan strax 
över en tredjedel inte hade varit 
sexuellt intresserade. Vidare hade 
mer än hälften varit sexuellt aktiva 
i olika grad medan strax under 
hälften av kvinnorna inte hade varit 
sexuellt aktiva överhuvudtaget. Det 
sågs en signifikant försämring av 
två punkter: känslan av att vara 
sexuellt attraktiv och bekvämlighet 
vid sexuell intimitet samt 
upplevelsen av att ens partner inte 
längre var sexuellt intresserad.  

II P 

Hinsley, R., & 
Hughes, R.  
2007 
England 

The reflections 
you get: an 
exploration of 
body image and 

Syftet med studien var att 
utforska hur förändrad 
kroppsbild till följd av 
kakexi påverkar personers 
känslor, social funktion 

En kvalitativ intervjustudie 
utfördes på två primära vårdplatser 
i sydöstra England. Ett urval 
gjordes från tre palliativa 
specialistvårdsteam. Personer med 

N=12(-4) Cancersjukdomens synlighet bidrog 
till en större medvetenhet av sig 
själv. Personer berättade grafiskt 
om kroppsliga förändringar och 
refererade till skelett, anorexia och 
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cachexia och relationer samt hur 
andra personers reaktioner 
på förändrad kroppsbild 
påverkar personers levda 
erfarenhet av sjukdomen.  

nedsatt kognitiv förmåga 
exkluderades från studien. 
Personer med cancerrelaterad 
viktförlust tillfrågades om att delta 
i studien.  

personer i koncentrationsläger. 
Kroppens nya form påverkade den 
sexuella identiteten och flera 
uppgav att de kände sig mindre 
kvinnliga. En kvinna påverkades 
till den grad att hon inte längre ville 
visa sig naken för sin partner. 
Samtliga deltagare kände sig 
mindre attraktiva och sexuellt 
åtråvärda. Känslor av osäkerhet var 
gemensamt för samtliga deltagare.  

Hordern, J. A., & 
Street, F. A.  
2007a 
Australien 

Constructions of 
sexuality and 
intimacy after 
cancer: Patient and 
health professional 
perspectives  

Syftet med studien var att 
presentera konstruktioner 
av intimitet och sexualitet 
inom cancer och palliativ 
vård från patienters och 
hälso- och 
sjukvårdspersonals 
perspektiv. 

Denna studie använde sig av ett 
trestegs reflexivt-efterfrågande 
tillvägagångssätt där dataanalys 
och begrepps kartläggning 
utvecklades samtidigt och 
influerade de framväxande 
insikterna. Data inhämtades från 
tre källor: semistrukturerade 
intervjuer, återkoppling från 
deltagare på 15 utbildningsforum 
för personer med cancer och 
hälso- och sjukvårdspersonal samt 
en textanalys av nationella och 
internationella riktlinjer för 
cancervård och palliativ vård.  
Intervjuerna bestod av 16 öppna 
frågor och tog ca 45 min.  

N=82 (?) varav 
50 patienter och 
32 hälso- och 
sjukvårdsperson
al 

Temat  ”survival  is  more  important  
than my  sexuality”  framkom  samt  
”am  I  normal”.  Deltagarna sökte 
hjälp för att hantera sexuella och 
intima förändringar och de använde 
sig av täckande kläder för att dölja 
håravfall, viktförändringar, 
ärrvävnad och amputerade 
kroppsdelar vilka gjort att de kände 
sig mindre kvinnliga/manliga. De 
beskrev sig fortsätta leva utan 
samlag och utan att se på sig själv. 

II K 

Hordern, J. A., & 
Street, F. A.  
2007b 
Australien 

Issues of intimacy 
and sexuality in 
the face of cancer  

Syftet med denna studie 
var att ge en fördjupad 
undersökning av hur 
patienter upplever att deras 
sexualitet och intimitet har 
påverkats sedan deras 
diagnos av cancer och hur 
de önskar få stöd av hälso- 
och sjukvårdspersonal för 
att anpassa sig till dessa 

Denna studie har inhämtat data 
från en större studie om sexualitet 
och intimitets frågor. Data 
inhämtades från tre källor: 
semistrukturerade intervjuer, 
återkoppling från deltagare på 15 
utbildningsforum för personer med 
cancer och hälso- och 
sjukvårdspersonal samt en 
textanalys av nationella och 
internationella riktlinjer för 

N=50 (?) Cancern inverkade på deras 
förmåga att meningsfullt knyta an 
till sin partner. Förändringar i 
sexualitet och intimitet var 
ytterligare en aspekt av cancer 
erfarenheten. Personerna talade om 
att gömma sin kropp genom att 
använda peruk, byta ut sin dag- och 
nattgarderob samt proteser. Många 
ville veta om deras situation var 
normal och hur andra hanterade 
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förändringar.  cancervård och palliativ vård. 
Denna studie består av 
patientintervjuerna som bestod av 
16 öppna frågor och tog ca 45 min.  

intima och sexuella förändringar. 
De sökte aktivt rådgivning för dålig 
självkänsla, förändringar i intima 
relationer när partners var rädda att 
ha sönder de eller göra de illa och 
att bli beroende av partners för att 
ta hand om de och att inte längre bli 
sedd som älskare. Sexualitetens 
betydelse förändrades. En deltagare 
med vulvacancer kände känsla av 
stympning, obehag och smärta.  

Krigel, S., Myers, 
J., Befort, C., 
Krebill, H., & 
Klemp, J.  
2014 
USA 

Cancer changes 
everything! 
Exploring the lived 
experiences of 
women with 
metastatic breast 
cancer  

Syftet med studien var att 
utforska den levda 
erfarenheten av kvinnor 
med metastaserad 
bröstcancer för att 
informera om 
utvecklingen av 
interventioner för att 
förbättra vård för kvinnor 
med avancerad sjukdom.  

Fyra semistrukturerade 
fokusgrupper utfördes med 
kvinnor med metastaserad 
bröstcancer. Inklusionskriterier var 
kvinnor som var 18 år eller äldre, 
diagnosticerade med metastaserad 
bröstcancer stadie fyra, att de 
kunde förstå och tala engelska, 
hade förmåga att förstå processen 
av informerat samtycke och 
möjligheten att de fysiskt kunde 
delta. Fokusgrupperna ägde rum 
mellan 2011-2012.  

N=15 (-25) Det övergripande temat var att 
cancer förändrar allt. Förändrad 
kroppsuppfattning och roll-
förändringar var underliggande 
teman.  Förändringar i fysisk 
intimitet och kontakt med sin 
partner var också orsak till oro. 
Minskad libido och minskad 
vaginal lubrikation till följd av 
behandlingsinducerad menopaus 
nämndes som förändringar samt att 
inte känna sig som kvinna och att 
inte ha någon sexualitet.  

II K 

Krok, L. J., Baker, 
A. T., & 
McMillan, C. S.  
2013 
USA 

Sexual activity and 
body image: 
examining gender 
variability and the 
influence of 
psychological 
distress in cancer 
patients 

Syftet med studien var att 
utforska vilken inverkan 
psykologisk påfrestning 
har på kroppsuppfattning 
och sexuell aktivitet hos 
patienter med cancer som 
erhåller behandling på ett 
stort cancer centrum i 
USA.  

Denna studie är en understudie till 
en studie av McMillan från 2008. 
Inklusionskriterier var en 
cancerdiagnos, vara kaukasisk 
eller afroamerikan, >18 år, kunna 
ge informerat samtycke, helt 
adekvat och kunna läsa och förstå 
engelska. Instrument som 
användes i studien var MSAS där 
endast PSYCH delen användes då 
den passade syftet med studien. 
Ytterligare två delar som berörde 
kroppsuppfattning och sexuell 
aktivitet och intresse användes.  

N=232 (-56) Kvinnor och män i studien 
rapporterade missnöje med sin 
kroppsuppfattning. Problem med 
sexuellt intresse och sexuell 
aktivitet rapporterades som de mest 
allvarliga psykologiska symtomen. 
Kvinnor fann att problem med 
kroppsuppfattning var signifikant 
mer smärtsamt än för männen. 
Kvinnor och personer med större 
funktionella begränsningar hade 
större sannolikhet att vara 
missnöjda med utseendet. Yngre 
vuxna, kaukasiska och gifta 
personer samt personer med 
funktionella begränsningar hade 
större sannolikhet att rapportera 
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problem med sexuellt intresse och 
aktivitet.  

Lemieux, L., 
Kaiser, S., Pereira, 
J., & Meadows, M. 
L.  
2004 
Kanada 

Sexuality in 
palliative care: 
patient 
perspectives 

Syftet var att utforska vad 
sexualitet betyder för 
patienter inom palliativ 
vård och hur deras 
sjukdom hade påverkat 
deras sexualitet. 

Personer som vårdades inom 
palliativ vård rekryterades från en 
variation av miljöer för intervju: 
en akutvårds avdelning med 
inriktning palliativ vård, ett 
fristående hospice och ett palliativt 
hemsjukvårds team. Samtliga 
deltagare i studien hade diagnosen 
cancer. Intervjuerna utfördes 
ansikte mot ansikte med en 
intervjuguide baserad på öppna 
frågor.   

N=5 (-3) 
hospice, 2 (-3) 
sjukhus, 3 (?) 
hemsjukvård 

Emotionell kontakt med andra 
visade sig vara en integrerad 
komponent av sexualitet. 
Sexualitetens vikt förändrades 
minimalt efter sjukdomens debut, 
däremot hade sexualitetens uttryck 
förändrats och deltagarna hade 
mindre sannolikhet att uttrycka 
sexualitet fysiskt. Det var större 
betoning på verbal och icke 
samlags former av intimitet. 
Majoriteten av deltagarna beskrev 
en progressiv minskning av den 
sexuella kontaktens frekvens som 
en konsekvens av att ha blivit sjuk. 
Sexualitet fortsatte att vara viktigt 
vid livets slut. 

I K 

Olsson, C., Athlin, 
E., Sandin-Bojö, 
A.-K., & Larsson, 
M.  
2013 
Sverige 

Sexuality is not a 
priority when 
disease and 
treatment side 
effects are severe: 
conceptions of 
patients with 
malignant blood 
diseases 

Syftet med studien var att 
beskriva hur patienter med 
maligna blodsjukdomar 
upplever kemo- och 
immuno-kemoterapins 
inverkan på sexualitet och 
deras behov av stöd 
relaterat till denna fråga.  

Personer valdes från fyra sjukhus i 
Sverige mellan januari 2011 och 
juli 2012. Inklusionskriterier var 
minst en av diagnoserna diffust 
storcelligt b-cellslymfom, akut 
myeloisk leukemi och kronisk 
lymfatisk leukemi och att de 
behandlats med kemoterapi eller 
immuno-kemoterapi, talade och 
förstod svenska. Två tematiska 
intervjuer skedde med varje 
deltagare, frågor som ställdes var 
”vad  betyder  sexualitet  för  dig?”  
och  ”Kan  du  berätta  om  din  
erfarenhet av hur behandlingen har 
påverkat  din  sexualitet?”.   

N=12 (-10) Personer upplevde negativa effekter 
på sexuell funktion och sexuell 
relation under och efter behandling 
till följd av påverkad styrka, 
påverkad sexuell lust och påverkad 
kroppsuppfattning, men när 
sjukdom och biverkningar 
upplevdes som allvarlig 
överskuggades tankar och intresse 
av sexualitet. Rädslan för smärta 
och andra fysiska problem 
påverkade den sexuella lusten även 
efter behandling. Både kvinnor och 
män upplevde kroppsliga 
förändringar som bland annat 
håravfall, viktförlust och dålig 
kroppsform vilket ledde till känslor 
av att vara sexuellt oattraktiv. Vissa 
män ansåg att kroppsuppfattningen 
påverkades av känslan av att vara 
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sexuellt otillräcklig och av känslan 
att inte vara hel som man, när 
sexuell dysfunktion uppstått. En 
man jämförde sig med en kastrerad 
hund. En annan person kände sig 
äcklad av sig själv och ville därför 
inte bli fysiskt berörd. Känslor som 
att inte känna igen sin egen kropp, 
att vara äcklig och utom kontroll 
påverkade den sexuella identiteten 
negativt. Dessa förändringar ledde 
till minskad sexuell lust och 
undvikande av intimitet.  

O'Shaughnessy, K. 
P., Ireland, C., 
Pelentsov, L., 
Thomas, A. L., & 
Esterman, J. A.  
2013 
Australien 

Impaired sexual 
function and 
prostate cancer: a 
mixed method 
investigation into 
the experiences of 
men and their 
partners 

Syftet med studien var att 
undersöka problem 
relaterade till sexuell 
funktion och relationer för 
män och deras partners, 
efter diagnos och 
behandling för 
prostatacancer.  

Fyra fokusgrupper hölls med män 
som diagnostiserats och 
behandlats för prostatacancer 
varav två inkluderade partners. 
Baserat på fokusgrupperna 
utvecklades en enkät med ca 70 
punkter vilka hade separata 
sektioner för männen och deras 
partners. 

N=26 (?) 
fokusgrupp, 115 
(?) enkät 

Sexuell dysfunktion som 
inkluderade känslor av förlust och 
förändring i maskulinitet hittades.   
Erektil dysfunktion drabbade 
majoriteten av deltagarna i 
enkätstudien och utsatte 
relationerna för en prövning. En 
förlust av intimitet, sekundär till 
förändringar i sexualiteten, 
påverkade relationerna. 
Utmaningen av prostatacancer 
tvingade däremot vissa att öka 
närheten och intimiteten i 
relationen. 

II P 

Reis, N., Beji, K. 
N., & Coskun, A.  
2010 
Turkiet 

Quality of life and 
sexual functioning 
in gynecological 
cancer patients: 
results from 
quantitative and 
qualitative data 

Syftet med studien var att 
avgöra livskvaliteten hos 
patienter med 
gynekologisk cancer och 
att få reda på de problem 
som påverkar deras 
livskvalitet och sexuell 
funktion. 

En tvärsnittsstudie utfördes genom 
insamling av kvantitativ data och 
kvalitativa intervjuer mellan åren 
2001-2002. Etthundra personer 
deltog i studien och av dessa 
valdes 30 personer ut för en 
djupgående intervju. 
Inklusionskriterier var: 
diagnosticerad med gynekologisk 
cancer, avslutat behandling minst 
sex månader tidigare och att 
personen givit sitt samtycke till 
studien. Två olika enkäter 
användes: Sample characteristics 

N=100 (9) Kvinnorna visade missnöje med sin 
kroppsbild och detta berodde bland 
annat på viktökning och håravfall. 
Strålning och cytostatika 
behandling påverkade även 
kroppsbilden. Ärrvävnad och 
frustration kring ärren efter bland 
annat vulvektomi påverkade 
sexlivet. Kvinnorna hade stor 
ångest gällande kroppsbild. 
Könsrollen påverkades och 
majoriteten av deltagarna uppgav 
att deras sexliv och relationer skulle 
påverkas av deras operationer. 
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questionnaire och The Quality of 
Life-Cancer survivors instrument 
(QOL-CS). Intervjuerna bestod av 
semistrukturerade djupgående 
frågor 

Problem som rädsla, ångest, 
minskad sexlust, smärta, oförmåga 
att få orgasm, förminskad vagina 
och otillräcklig penetration vid 
samlag nämndes. Fyra 
komponenter som påverkade 
sexuell hälsa påvisades: 
kroppsuppfattning, könsroll, 
sexuell funktion och reproduktions 
möjlighet.  

Rhondali, W., 
Chisholm, B. G., 
Daneshmand, M., 
Allo, J., Kang, D.-
H., Filbet, M.,... 
Bruera, E.  
2013 
USA 

 

Association 
between body 
image 
dissatisfaction and 
weight loss among 
patients with 
advanced cancer 
and their 
caregivers: a 
preliminay report  

Syftet med studien var att 
utforska associationer 
mellan BMI och 
viktförlust, symtom börda 
och kroppsuppfattning hos 
patienter med avancerad 
cancer och deras 
vårdgivare. 

Personer som deltog på Texas 
universitets Supportive Care 
Clinic för konsultation mellan 11 
juli 2011 och 25 augusti 2011 
screenades och närmades om de 
ansågs som lämpliga för studien. 
Inklusionskriterier var att de var 
diagnosticerade med avancerad 
cancer samt var 18 år eller äldre. 
Exklusionskriterier var icke 
engelsktalande personer och 
vårdgivare. Instrument som 
deltagarna skulle besvara var 
ESAS, HADS, Body Image Scale, 
2 frågor från EORTC QLQ-
H&N35 gällande sexualitet och 
Body image change as compared 
with other symtoms. 

N=81 (-11) 
patienter, 30 (-
12) vårdgivare 

Man fann att 46 procent av 
personerna kände sig mindre 
fysiskt attraktiva som ett resultat av 
sjukdom och behandling och 47 
procent kände sig mindre sexuellt 
attraktiva till följd av sjukdom och 
behandling. Signifikanta 
associationer mellan kroppslig 
vantrivsel, ålder, viktförlust med 
minst 10 procent, ångest, 
depression, minskat sexuellt 
intresse, smärta, fatigue, dåsighet, 
andfåddhet, sömnsvårigheter och 
minskad känsla av välbefinnande 
hittades. Det fanns ett samband 
mellan missnöje med kroppen och 
problem med sexuellt intresse och 
njutning. Viktförlust, håravfall, ärr 
och tumörer var huvudorsaken till 
förändrad kroppsuppfattning och 
endast ett fåtal rapporterade bättre 
kroppsuppfattning.  

I P 

Shell, A. J., 
Carolan, M., 
Zhang, Y., & 
Meneses, D. K. 
2008 
USA 

The longitudinal 
effects of cancer 
treatment on 
sexuality in 
individuals with 
lung cancer 

Syftet med studien var att 
undersöka förändringar i 
sexuell funktion under 
behandling för lungcancer 
och i vilken grad ålder, 
kön, socialt stöd och 
humör påverkar sexuell 

En kvantitativ studie där tre 
instrument användes: DISF-SR 
(Derogatis interview for sexual 
functioning, self-report), SPS 
(social provisions scale) och 
DABS (Derogatis affects balance 
scale). Deltagarna fick besvara 

N=59 (-25) De flesta deltagarna upplevde 
problem med sexuell funktion vid 
samtliga tillfällen. Sexuell funktion 
tycktes också minska från baslinje 
mätning till andra mättillfället och 
tredje mättillfället. Ålder var en 
statistisk signifikant faktor som 
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dysfunktion. instrumenten vid tre olika 
tillfällen. 

påverkade sexuell funktion. Socialt 
stöd påverkade humöret i positiv 
riktning och humöret påverkade i 
sin tur sexuell funktion.   

Vilhauer, P. R. 
2008 
USA 

A qualitative study 
of the experiences 
of women with 
metastatic breast 
cancer 

Syftet med studien var att 
undersöka erfarenheterna 
hos kvinnor 
diagnosticerade med 
metastatisk bröstcancer.  

Metoden var en kvalitativ 
intervjustudie. Intervjuerna skedde 
via telefon. Genom ett 
bekvämlighetsurval valdes 14 
deltagare ut. Intervjuerna tog 
mellan 30-90 minuter och bestod 
av öppna frågor. 

N=14 (-17) Bekymmer med kroppsuppfattning 
nämndes av 64 procent av 
deltagarna. Sexualitets problem 
nämndes av 29 procent.   

II K 

Vitrano, V., 
Catania, V., & 
Mercadante, S. 
2011 
Italien 

Sexuality in 
patients with 
advanced cancer: a 
prospective study 
in a population 
admitted to an 
acute pain relief 
and palliative care 
unit 

Syftet med studien var att 
karakterisera sexuella 
attityder och känslor hos 
en stor grupp patienter 
med avancerad cancer och 
deras partner i jämförelse 
med deras tidigare status 
före diagnos.  

Genom ett konsekutivt urval av 
personer som blivit inlagda på en 
akutvårds avdelning för 
smärtlindring och palliativ vård 
valdes 100 personer slumpmässigt 
ut. Personer exkluderades om de 
var för sjuka eller förvirrade och 
om de inte kunde följa en intervju 
eller om de hade sämre värde av 
Karnofsky (<40). Även de som 
återtog sitt samtycke på grund av 
studiens innehåll exkluderades.  

N=65 (-35) Deltagarna bestod av 25 män och 
40 kvinnor. Majoriteten av 
deltagarna kände sig inte mindre 
attraktiva efter diagnosen, 30 
procent kände sig mindre attraktiva 
och 10 procent mycket mindre 
attraktiva och ett litet antal 
deltagare upplevde problem med 
kroppsuppfattning. Kvaliteten på 
samlag minskade kraftigt efter 
diagnos och ett flertal hade ingen 
sexuell aktivitet överhuvudtaget. 
Den sexuella tillfredsställelsen 
minskade drastiskt efter diagnos. 

II P 
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