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ABSTRACT 
 
For a woman who has been diagnosed with breast cancer, thera can be many negative things 

that effects her life. It is a great shock that changes her life and can include a sense of lost 

femininity and a decreased sexual desire which can be both physical and psychological. The 

basis of this literature review is from 17 scientific artikles which evaluete the changes in 

cancer patient´s body image and sexuality during their illness and treatment. This study 

illustrates patient’s experience of the nursing and difficulties which obstructes the nurse from 

talking about sexuality whit the patient.The study also showed that the patient had a desire to 

discuss these sexuality issues with a nurse. 
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INLEDNING 
 

Att förlora ett bröst innefattar mycket för en kvinna. Inte nog med att hon fått diagnosen 

bröstcancer vilket för många är chockartat, kvinnan kan förlora känslan av kvinnlighet och 

den sexuella förmågan kan bli påverkad. Genom erfarenheter inom vården har vi upplevt att 

det varit ett problem bland sjuksköterskor att beröra ämnet sexualitet.  

 

Att få diagnosen cancer innebär för många patienter en fråga om liv eller död och ofta kan det 

vara överlevnaden som sjuksköterskorna först fokuserar på för att hjälpa patienterna. Vi anser 

att sjuksköterskorna bör kunna se problematik i patientens samliv som kan uppstå och bör 

förbereda och stötta patienten i dessa problem. Kvinnan kanske har smärtor, är trött efter olika 

behandlingar och kan ha förändrats kroppsligen. Genom att göra en litteraturstudie vill vi 

undersöka sjuksköterskans förhållningssätt till bröstcancerpatienter och sexualitet. Vi vill 

även undersöka bröstcancerpatienters upplevelser av en förändrad kroppsbild och sexualitet.  

 

BAKGRUND 
Bröstcancer 
Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen som drabbar kvinnor och enligt Cancerfonden 

(2005) insjuknar drygt 7000 kvinnor i bröstcancer varje år. Bergh (2004) och Järhult och 

Offenbartl (2003) nämner att var tionde kvinna i västvärlden kommer att drabbas av 

bröstcancer under sin livstid. Enligt Reitan och Schörlberg (2003) finns risken för recidiv kvar 

under många år efter bröstcancerdiagnos och behandling. Ericson (2002) och Järhult och 

Offenbartl (2003) menar att sent klimakterium, tidig mensdebut, ingen eller sen graviditet och 

p- pilleranvändning i unga år är riskfaktorer för att utveckla bröstcancer. Ericson (2002) 

nämner även att rökning, stort alkoholintag och övervikt kan innebära en ökad risk. Enligt von 

Schouldz (2000) har en kvinna vars mor haft bröstcancer en ökad risk att drabbas av 

sjukdomen. Risken att få bröstcancer ökar ytterligare för kvinnan när både mor och mormor 

haft sjukdomen.  
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Behandling 
Vid bröstcancer är kirurgi basen för behandling. Vid mindre tumörer under tre till fyra cm i 

diameter utförs en bröstbevarande kirurgi (partiell mastektomi). Under operationen görs även 

en disektion av armhålan på den sida vilken tumören finns för att kunna undersöka om det 

finns metastaser i lymfkörtlarna. Tumörens storlek är avgörande för vilken kirurgi som väljs. 

Mastektomi innebär att bröstet och all lymfkörtelvävnad i axillen tas bort, denna kirurgi 

används vid mer omfattande tumörväxt. Den kirurgiska behandlingen kan kompletteras med 

strålbehandling (Ericson, 2002; Järhult och Offenbartl, 2003). Strålbehandlingens syfte är att 

få en lokal tumörkontroll, behandlingen pågår normalt under fem till sex veckor och ges i 

regel vid 25 tillfällen (Reitan och Schölberg 2003). 

 

Enligt Bergh (2004) och Kvinnsland (2003) kombineras ofta kirurgi med cytostatika eller 

antiöstrogenbehandling och vid misstanke om spridning ges alltid denna kompletterande 

behandling. Kvinnor före menopaus behandlas ofta med olika kombinationer av cytostatika. 

Postmenopausala kvinnor får antiöstrogenbehandling i form av Tamoxifen (Murgren och 

Stenberg, 2003). Järhult och Offenbartl nämner att en del bröstcancertumörer är känsliga för 

hormonet östrogen. Kvinnor vars bröstcancer innehåller måttliga halter östrogenreceptorer 

erbjuds antiöstrogenbehandling och behandlingen är relativt biverkningsfri. Postoperativt 

brukar kvinnorna behandlas med Tamoxifen i fem år. Kvinnsland (2003) menar att 

antiöstrogenbehandlings syfte är att motverka effekterna av östrogen och det görs genom att 

motverka eller minska produktionen av hormonet. Denton (1996) beskriver att antiöstrogen 

konkurrerar om östrogenreceptorerna. När antiöstrogenet binder sig till receptorerna 

förhindras tillväxt av tumören. Cytostatika används på flera olika sätt men slutresultatet är 

alltid att förhindra celldelning och att utplåna eller kontrollera maligna sjukdomar. Enligt 

Reitan och Schölberg (2003) och Birgergård och Glimelius (1991) har cytostatikabehandling 

visat sig ha en god effekt till att börja med men vid en långt framskriden cancer har det visat 

sig att behandlingens effekt minskar. Det kan bero på att tumörens celler blir resistenta eller 

att det utvecklas en tolerans mot cytostatika. 
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Besvär och biverkningar efter behandling 
Enligt Cancerfonden (2005) och Järhult och Offenbartl (2003) är postoperativa besvär och 

biverkningar  vanliga hos bröstcancerpatienter.  Det som uppstår kan vara svullnad och 

nedsatt förmåga att använda armen på den opererade sidan. Minskad rörlighet i axeln samt 

obehag och smärta från både axeln och armen, är problem som ökar beroende på 

axillarutrymningens omfattning.  Axel- och armbesvär ökar av postoperativ strålbehandling 

på grund av att lymfkärl blir skadade, detta bidrar till att lymfflödet från armen försvåras. 

Enligt Baron, Borgen, Fey och Van Zee (2004) upplever ofta patienter postoperativa obehag i 

och omkring axillen, bröstet och bröstväggen på den opererade sidan. 

 

Den vanligaste biverkningen är fatigue vilket drabbar 70-100 % av patienterna som får 

strålbehandling och cytostatikabehandling (Chamberlain-Wilmoth, Coleman, Smith och Davis 

2004). Gjertsen (2003) menar att illamående, kräkningar, diarré, viktökning på grund av ödem 

och missfärgning av hud och naglar är biverkningar som cytostatikabehandlingen kan 

medföra. Cancerfonden (2005) nämner även nedsatt infektionsförvar och håravfall som 

biverkningar och de skriver att biverkningarna kan variera kraftigt för olika personer. Varre 

(2003) påpekar att äggstockarnas hormonproduktion påverkas av cytostatikabehandlning 

vilket orsakar att mensen blir oregelbunden eller upphör hos fertila kvinnor. De skriver vidare 

att yngre kvinnor kan drabbas av menopaus under cytostatikabehandling men att de kan återfå 

menstruationen och fertilitet.  

 

Chamberlain-Wilmoth et al. (2004) och Fenlon, (1999) skriver att cytostatika kan orsaka 

vaginal irritation under behandlingen och flera veckor efter. När cytostatikabehandling 

resulterar i menopaus på grund av en nedsatt funktion i äggstockarna visar sig symtom som 

vallningar, nedsatt libido, vaginal torrhet och atrofi. Besvären är svårare för 

bröstcancerpatienter än hos de kvinnor vilka genomgår normal menopaus. Prematur 

menopaus orsakar att vaginalslemhinnan blir skör och mer lättirriterad. Kvinnor som får 

cytostatikabehandling kan gå upp i vikt och viktökning kan påverka kvinnans självbild och 

sexualitet. Enligt Jenkins och Ashley, (2002) är avsaknad av sexuell lust det vanligaste 

problemet som påverkar kvinnor med cancersjukdom. De flesta patienter kommer att uppleva 

en minskad sexuell lust under behandlingen. Även förändringar av hormonnivåerna kan 

påverka den sexuella lusten och prestationen.  
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Varre (2003) anser att cytostatikabehandlingen även medför psykiska reaktioner. Sjukdomen 

och dess behandling medför en stor belastning på patienten och hennes familj då de lever i 

ovisshet om framtiden. Många patienter tycker att det är skrämmande att se cytostatika 

komma in i kroppen och kan utveckla betingade reflexer, då de kan kräkas av att se föremål 

som kan förknippas med behandlingen. Cancerfonden (2005) uppger att det är vanligt att 

kvinnorna oroar sig över framtiden och om sjukdomen skall återkomma, dessa känslor 

försvinner inte bara för att behandlingen är avslutad.  

 

Den minskade östrogeninsöndringen under menopaus leder till atrofi i vulvans och vaginans 

slemhinnor. Tunnhet, skörhet och torrhet i slemhinnorna uppstår på grund av atrofierna och 

kan orsaka smärta och blödningar framför allt vid samlag. Kvinnor i menopaus känner sig 

trötta, irriterade, nedstämda och kan ha ett snabbt växlande humör. En del kvinnor upplever 

sig som onyttiga och förbrukade då fruktsamheten försvinner. Huvudvärk och viktökning är 

andra vanliga symtom under menopaus (Andersson, Jönsson, Westström och Åberg, 1997 

samt Severance och Galassi 1999).  

 

Kroppsbild och sexualitet 
Gjertsen (2003) skriver att brösten är en feminin symbol, att förlora ett bröst påverkar 

kvinnans kroppsbild. Myter och föreställningar om cancersjukdom påverkar hur kvinnor med 

bröstcancer upplever sin kroppsbild. Viktminskning vid cancersjukdom är vanligt och det 

leder till en förändring i individens utseende. Kroppsbilden har betydelse för kvinnans 

självförtroende och självbild. En förändrad kroppsbild får ofta negativa konsekvenser och kan 

påverka kvinnans förhållande till den sociala omgivningen. Jenkins och Ashley, (2002) anser 

att kirurgi som ändrar det fysiska utseendet kan ha inverkan på den sexuella relationen. 

Patienten kan känna rädsla över hur partnern skall reagera på förändringarna av utseendet 

efter kirurgi. Bröstcancer är den cancersjukdom som kan orsaka flest av dessa svårigheter.  

 

Hulter (2004) menar att en del kvinnor inte upplever att deras kvinnlighet är hotad av att 

förlora ett bröst, medan andra tappar sin känsla av kvinnlighet. Enligt Barton, Wilwerding, 

Carpenter och Loprinzi (2004) innefattar en cancerdiagnos en förändring av självbilden och 

rädsla relaterad till behandling och recidiv. Denton (1996) anser att hotet mot integriteten av 

bröstet varierar beroende på det kosmetiska resultatet, mängden och typen av kirurgi, denna 

upplevelse är olika hos kvinnor. Bröstet har en stor sexuell betydelse och kvinnor kan se sitt 
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bröst som en nödvändig del för att känna sig komplett som människa. Enligt Johnson och 

Klein (1994) förknippas kvinnobröstet med den kvinnliga sexualiteten i de flesta kulturer. 

Många kvinnor upplever en förlust av sin sexuella identitet när de förlorat ett bröst.  

 

Hulter (2004) menar att kvinnans egen sårbarhet och behandlingens aggressivitet är faktorer 

som påverkar de sexuella biverkningarna och de olika bröstcancerbehandlingarna kan vara 

bidragande till minskad sexuell förmåga. Ett livshotande tillstånd vilket bröstcancer är, kan 

orsaka att kvinnans sexuella lust minskar. Men i vissa fall ökar den sexuella lusten och 

sexualiteten får ett större existentiellt värde. Kvinnans partner drabbas också av 

cancerbeskedet, ofta med skuldkänslor. Detta påverkar relationen på ett sexuellt plan. Barton, 

Wilwerding, Carpenter och Loprinzi, (2004) hävdar att problem med den sexuella funktionen 

är en allmän fråga som härrör livskvalitén för överlevande kvinnliga cancerpatienter. 

Majoriteten av de kvinnliga cancerpatienterna har sexuella funktionshinder relaterade till 

sjukdomen.  

 

Enligt Borg (2003) finns den sexuella driften hos människan genom hela livet. WHO:s 

definition av sexualitet innefattar att sexualitet är en del av individens personlighet och ett 

grundläggande mänskligt behov. Sexualitet innehåller kärlek, närhet, kontakt och värme. Våra 

tankar och känslor influeras av sexualiteten och på grund av det, påverkas vår fysiska och 

psykiska hälsa. Barton, Wilwerding, Carpenter och Loprinzi (2004) och WHO anser att 

sexuell hälsa innefattar känslomässiga, kroppsliga, intellektuella och sociala aspekter vilka 

positivt påverkar människans personliga utveckling. Johnson och Klein (1994) menar att alla 

människor har sexuella behov och en sexuell identitet. Sexuella känslor och behov 

förekommer oberoende ålder och oavsett om individen lever ensam eller i ett förhållande.  
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Sjuksköterskans förhållningssätt 
Enligt socialstyrelsen (SOSFS 1993:17)  

”Syftet med omvårdnad är att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, 

återställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och 

behov, minska lidande samt att ge möjlighet till en värdig död. Med 

omvårdnad inom hälso- och sjukvård avses således hjälp för kortare eller 

längre tid till personer som på grund av sitt hälsotillstånd inte själva 

klarar att planera och/eller genomföra handlingar som hör till deras 

dagliga liv. Omvårdnad omfattar också åtgärder i syfte att skapa en 

hälsobefrämjande miljö, att undanröja smärta och obehag samt att ge stöd 

och hjälp åt patienter i deras reaktioner på sjukdom, trauma, 

funktionshinder och i behandlingssituationer.”   

 

Omvårdnad ska genomföras på ett sätt så att patientens självständighet och integritet 

respekteras. Ett respektfullt patientbemötande är grundläggande för omvårdnaden 

(SOSFS 1993:17). 

 

Perälä (1989) beskriver att patient och sjuksköterskeinteraktionen är kärnan i 

patientomvårdnaden, interaktionen bör vara ömsesidig, jämställd och regelbunden. 

Kopplingen mellan sjuksköterska och patient är inte bara en rad enkla separata möten utan en 

spiral som utvidgas successivt till en högre nivå för varje möte. En kontinuerlig relation 

mellan sjuksköterska och patient ökar den ömsesidiga acceptansen och förståelsen mellan de 

båda parterna. En hjälp att uppnå en god kommunikation är att sjuksköterskan accepterar 

patientens problem och visar engagemang. Att sätta ord på känslor borde vara ett centralt 

begrepp i kommunikationen. Det är många patienter som har känslomässiga och sociala 

problem förutom de fysiska bekymmer som sjukdomen medför. Enligt Faulkner (2003) kan 

patienten behöva tid att hämta sig från stressade situationer innan de vill tala med 

sjuksköterskan om sina bekymmer. Att kunna samtala i avskildhet är viktigt för att patienten 

ska känna sig fri att tala utan distraktion. Det kan underlätta för patienten att uppge sina 

problem och bekymmer i en trygg miljö. Det är viktigt för patienten att tillräckligt med tid 

erbjuds av sjuksköterskan.  
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Enligt ”Vårdprogram för omvårdnad av patienter med gynekologiska tumörer” (1999) 

utvecklat av Onkologiskt centrum i Göteborg  så krävs en god kontakt för att sjuksköterskan 

ska kunna kommunicera med patienter om intimitet och sexualitet. PLISSIT modellen är en 

ram som guidar sjuksköterskan i informationsgivning till patienter. Den består av fyra nivåer 

för samtal och sexualrådgivning och rekommenderas för sjuksköterskan att användas som ett 

kommunikationshjälpmedel vid samtal runt sexualitet (P = permission/tillåtelse, LI = limited 

information/begränsad information, SS = specifik suggestion/konkreta förslag, IT = intensiv 

therapi/intensiv terapi). Modellens första steg, tillåtelse, innebär att patienten skall få 

möjligheten att tala om sina tankar runt sexualitet. En del patienter vill ej tala om ämnet och 

det måste sjuksköterskan acceptera, men  alla patienter bör erbjudas möjlighet att tala om 

sexualitet. Begränsad information, är det andra steget i modellen och innebär att patienten bör 

få ta del av den kunskap sjuksköterskan har om sjukdomen och behandlingen. Det tredje 

steget är att ge konkreta förslag, då patienten ges råd i konkreta situationer där de kan komma 

fram till lösningar vilka stärker den sexuella hälsan. Intensiv terapi, innebär specialiserad 

behandling och är det fjärde steget i modellen som används när problemen inte kan lösas på 

de lägre nivåerna i modellen. Sjuksköterskan bör här hänvisa kvinnan till en specialist  

 

Borg (2003) påpekar att det är av vikt att sjuksköterskan anpassar ord och begrepp efter 

patient och situation. Som sjuksköterska är det betydelsefullt att visa medkänsla och känna 

empati för att patienten skall uppleva trygghet. Sjuksköterskan måste vara klar över och förstå 

sin egen sexualitet för att kunna hjälpa patienter med sexuella problem. Patienten kan ha 

andra åsikter om sexualitet än sjuksköterskan och det bör sjuksköterskan vara beredd på.  

Fördomen att sexualitet inte längre är aktuellt när kvinnor drabbas av bröstcancer förstärks då 

sjuksköterskan undviker att diskutera ämnet. Hulter (2004) anser att det är av vikt för 

sjuksköterskan att ha ett holistiskt synsätt på människan i hennes sexuella roll för att kunna 

bemöta och hjälpa henne med sexuella problem. Skoog (2002) hävdar att när det gäller den 

äldre människans sexualitet är det ett tabubelagt område och det anses att äldre personer 

saknar sexuella känslor och inte har ett aktivt sexualliv. Denna myt finns ännu kvar trots att 

flertalet studier visar att äldre fortfarande har sexuella behov och att sexualiteten är en viktig 

del för livskvaliteten även för äldre.  

 

Faulkner och Maguire, (1999) hävdar att inom cancervården finns det sjuksköterskor med 

lång erfarenhet som erkänner att de inte anser sig att ha tillräckliga kunskaper att hantera 

svåra situationer. De har inte utbildning för att utreda problem med förändrad kroppsbild och 
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sexualitet. Faulkner, (2003) hävdar att interaktionen med patienten kan hämmas då 

sjuksköterskan har otillräckliga kunskaper. Det är ofta som sjuksköterskan drar förhastade 

slutsatser om patienter och detta är ett hinder för en bra interaktion. Sjuksköterskan kan 

förknippa vissa tillstånd med specifika problem som hon har tidigare erfarenheter av. 

Patientens bekymmer blir inte synliga när sjuksköterskan gör antaganden och inte använder 

sig utav öppna frågor. Det förekommer att sjuksköterskor håller en distans till patienter och 

ignorerar det de säger. Sjuksköterskan kan hindra patienten att tala till punkt genom att ge 

uppmuntrande försäkringar. Detta kan orsaka en ytlig och kortvarig kontakt vilket kan få 

patienten att avstå från att ta upp känsliga ämnen.  En förklaring till varför sjuksköterskor 

distanserar sig till patienten kan vara att de inte kan leva upp till den allmänna föreställningen 

om sjuksköterskor som finns. Sjuksköterskor förväntas att kunna lösa patientens problem. Det 

kan även förekomma att vissa patienter utlöser ett obehagligt eller ett smärtsamt minne hos 

sjuksköterskan på en omedveten nivå. Då är det värdefullt för sjuksköterskan att fundera över 

anledningen till detta fenomen. Distansering kan minskas genom att sjuksköterskan får en 

ökad självkännedom.  

 

Ett annat förekommande hinder hos sjuksköterskan är ett selektivt lyssnande, vilket innebär 

att patientens antydningar om problem blir ignorerade. Patienten lär sig då fort att en del saker 

talas det inte om. Detta gör att patienten får svårt att ta upp sina bekymmer med 

sjuksköterskan. Ett annat hinder i interaktionen kan vara att sjuksköterskan har en 

föreställning om att patienten kan skadas av att avslöja dolda problem. Sjuksköterskor kan ha 

rädsla för att väcka svårhanterliga känslor och reaktioner genom att patientens djupare 

problem avslöjas (Faulkner, 2003).  

 

SYFTE 
Syftet med denna studie var att belysa bröstcancerpatienters upplevelser av sexualitet och 

sjuksköterskans bemötande i omvårdnaden under sjukdom och behandling.  

 

Frågeställningar: 

• Hur upplever patienter sin kroppsbild? 

• Hur upplever patienter sina relationer under sjukdom? 

• Vilka brister finns hos sjuksköterskan att beröra ämnet sexualitet? 
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METOD  
Litteratursökning 
Systematisk sökning av artiklar har skett vid flera tillfällen under arbetets gång. 

Litteratursökningen av artiklarna gjordes i databaserna CINAHL, Libris och SweMed+ vid 

Högskolan Trollhättan/Uddevallas bibliotek i Vänerborg. Engelska sökord som användes och 

kombinerades i sökningen var följande: breast cancer, sexuality, breast cancer surgery, 

sensation, uncertainty, meaning, complementary care, newly diagnosed, sexual assessment. 

Svenska sökord var: bröstcancer, sexualitet, kommunikation, relationer, omvårdnad och 

sjuksköterska. Tre artiklar har sökts manuellt från andra artiklars referenslistor som enligt 

Nyberg (2000) kallas kedjesökning. Resultatet av litteratursökningen redovisas i tabell 1 

nedan.  

 

Tabell 1: Databaser, sökord, antal träffar, antal granskade artiklar. 

 
Tabellöversikt av artikelsökning 

Databaser Sökord Antal träffar 
Antal granskade 
artiklar 

 
CINAHL Breast cancer 12418 

 

CINAHL Sexuality 8214  
CINAHL Breast cancer + sexuality 364 7 
CINAHL Breast cancer surgery 294  
CINAHL Breast cancer + sensention 12  
CINAHL Brest cancer + uncerainty + meaning 198 1 
CINAHL Breast cancer + complementery care 9 1 
CINAHL Breast cancer + newly diagnosed 533 1 
CINAHL Sexual assessment 39  
 

 

Libris Bröstcancer 569                  
 
1                             

Libris Bröstcancer + sexualitet 8  
Libris Bröstcancer + kommunikation 9 1 
Libris Bröstcancer + sexualitet + relationer 1105  
Libris Bröstcancer + sexualitet + omvårdnad 0  
Libris Bröstcancer + sexualitet + sjuksköterska 0  

SweMed+ Bröstcancer 684 
 
1 

SweMed+ Patienters upplevelse 3 1 
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Urval 
Författarna har läst igenom och granskat 17 artiklar vilka användes till studiens resultat. 

Urvalet gjordes utifrån studiens syfte, artiklar skrivna innan 1990 exkluderades. 

Inklutionskriterierna för artiklarna var att innehållet grundade sig i bröstcancer och sexualitet. 

Tre av artiklarna ansågs som relevanta till studien trots att de inte utgick från 

bröstcancer/sexualitet. Artiklarna var empiriska och de flesta var kvalitativa men även 

kvantitativa artiklar användes. De flesta artiklarna var utländska, tre av dem var svenska. 

 

Tabell 2: Författare/publiseringsår/titel, Syfte, Metod, Urval. 

 
Förf./Publ. 
År/Titel 

Syfte Metod Urval 

Arman,M., Rehnsfeldt, 
A., Carlsson, M., & 
Hamrin, E (2001). 
Indications of changes 
in life perspective 
among women with 
breast cancer admitted 
to complementary care. 
 

Att förstå kvinnors 
förändrade 
livsperspektiv. 

En intervjustudie 
med 59 kvinnor. 

59 kvinnor med 
bröstcancer i åldrarna 
28-75 år. 

Bailey, K.,  
Wilkinsons, S (1998). 
Patientens views on 
nurses´communicaton 
skills: a pilotstudy. 
 

Att bedöma patienters 
syn på 
sjuksköterskans 
kommunikations-
färdigheter. 

En 
intervjustudie, 
med bandin- 
spelningar och 
frågeformulär. 

36 (29) patienter med 
avancerad cancer. 

Barni, S., & Mondin, R 
(1997). Sexual 
dysfunction in treated 
breast cancer patients. 
 
 

Att undersöka 
bröstcancerbehand- 
lingens inverkan på 
kvinnors sexualitet. 

En studie med 
anonyma 
frågeformulär. 

50 kvinnor i åldrarna 
20-65 med bröstcancer 
som genomgått kirurgi.  

Chamberlain-Wilmoth, 
M (2001). The 
aftermath of breast 
cancer: An altered 
sexual self. 

Att beskriva aspekter 
av sexualitet som var 
av vikt för kvinnor 
efter bröstcancer-
behandling. 
 
 
 
 
 
 

En 
intervjustudie. 

18 kvinnor med 
bröstcancer i åldrarna 
35-68 år.  
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Förf./Publ. 
År/Titel 

Syfte Metod Urval 

Holmberg; S., Scott, L., 
Alexy, W., & Fife, B 
(2001). Relationship 
issues of women with 
breast cancer. 
 
 
 
 
 
 
 

Att beskriva effekten 
av diagnos och 
behandling av 
bröstcancer på 
relationen med 
partner, familj, 
vänner och kollegor. 

Individuella- och 
gruppintervjuer. 

Tio kvinnor i åldrarna 
31-68 år med 
bröstcancerdiagnos 
och fem manliga 
partner.   

Kiessling, T & 
Kjellman, K (2004). 
Patienters upplevelse 
av delaktighet i vården. 

Att få en så 
mångsidig och rik 
beskrivning av 
delaktighet som 
möjligt. 

En intervju-
studie.  

Fyra kvinnor och fyra 
män, fyra personer i 
åldrarna 25-40 år och 
fyra personer i åldrarna 
60-76 år. 

Kovero, C., & Tykkä, 
E (2002). Att insjukna i 
bröstcancer. 

Att förstå och 
beskriva kvinnors 
livsvärld i samband 
med insjuknandet i 
bröstcancer. 

En studie med 
individuella 
halvstrukture-
rade 
temaintervjuer. 

18 kvinnor som 
insjuknat i bröstcancer. 
Medelåldern var 42 år 
vid insjuknandet. 

Knobf, T (2001). The 
menopausal symptom 
experience in young 
mid-life women with 
breast cancer. 

Att beskriva 
menopausala 
upplevelser ur 
kvinnans perspektiv. 

En studie med 
datainsamling 
från intervjuer 
och 
informations-
diskussioner.  
 

27 kvinnor med 
bröstcancer, med en 
genomsnittålder på 
40,8 år. 

Landmark, B., & Wahl, 
A (2002). Living with 
newly diagnosed breast 
cancer: a study of 10 
women with newly 
diagnosed breast 
cancer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att beskriva  
kvinnors upplevelser 
av att leva med 
bröstcancer ur 
kvinnornas 
perspektiv. 

En intervju-
studie. 

Tio norska kvinnor i 
åldern 39-69 år, med 
nydiagnostiserad 
bröstcancer. 
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Förf./Publ. 
År/Titel 

Syfte Metod Urval 

Luker, K., Beaver, K., 
Leinster, S & Owens, 
G (1996). Information 
needs and sources of 
information for women 
with breast cancer: a 
follow-up study. 

Att fastställa behov 
och olika typer av 
information hos 
kvinnor med 
bröstcancer och att 
utreda om behovet av 
information förändras 
över tid.  

En 
intervjustudie. 

105 kvinnor med 
bröstcancer i åldrarna 
35-80 år. 
 
 
 

Nelson, J (1996). 
Struggling to gain 
meaning: Living with 
the uncertainty of 
breast cancer. 
 

Att studera 
osäkerheten i 
bröstcancerns bana. 
 

En 
intervjustudie.  

Nio kvinnor med  
bröstcancer. 
 

Pålsson, M-B., & 
Norberg, A (1995). 
Breast cancer patients´ 
experience of nursing 
care with the focus on 
emotional support: the 
implementation of a 
nursing intervention. 

Att beskriva 
nydiagnostiserade 
bröstcancerpatienters 
upplevelser av 
sjukdomen och 
omvårdnaden med 
fokus på emotionellt 
stöd. 

En studie med 
intervjuer. 

26 svenska kvinnor i 
åldrarna 35-69 år med 
ny diagnostiserad 
bröstcancer. 

Taylor, K., Lamdan, R., 
Siegel, J., & Shelby R 
(2002). Treatment 
regimen, sexual 
attractiveness concerns 
and psychological 
adjustment among 
African American 
breast cancer patients. 
 

Att undersöka 
bröstcancerpatienters 
bekymmer med 
upplevelsen av  
sexuell attraktivitet. 

En intervjustudie 
utförd vid 2 
tillfällen. 

91 kvinnor med 
bröstcancer med en 
medelålder på 53,7 år. 
 

Waterhouse, J & 
Metcalfe, M (1991). 
Attitudes toward nurses 
discussing sexual 
concerns with patients. 
 
 
 
 
 
 

Att upptäcka attityder 
hos friska personer 
gentemot 
sjuksköterskor som 
diskuterar sexuella 
angelägenheter med 
sina patienter och att 
identifiera faktorer 
vilka kan påverka 
dessa attityder. 
 
 

En enkät- 
undersökning. 

88 personer i åldrarna 
25 - 75 år.  
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Förf./Publ. 
År/Titel 

Syfte Metod Urval 

Wilkinsons, S (1991). 
Factors which 
influence how nurses 
communicate with 
cancer patients. 

Att identifiera 
omfattningen till 
vilket sjuksköterskor 
använder 
underlättande och 
blockerande beteende 
vid kommunikation 
med cancerpatienter. 

En  
intervjustudie 
med 
frågeformulär 
och intervjuer. 

54 sjuksköterskor från 
två olika sjukhus. 

Young-McCauhan, S 
(1996). Sexual 
funktioning in women 
with breast cancer after 
treatment with adjuvant 
therapy. 

Att beskriva den 
sexuella funktionen 
hos kvinnor med 
bröstcancer vilka fått 
cytostatika eller 
antiöstogenbehand-
ling jämfört med 
kvinnor vilka ej fått 
dessa behandlingar. 
 

En studie med  
frågeformulär. 

67 kvinnor med 
bröstcancerdiagnos. 

Ödling, G., Axelsson, 
k., & Norberg, A 
(1995). Upplevelser i 
samband med operation 
av nyupptäckt 
bröstcancer. 

Att belysa kvinnors 
upplevelser av 
omvårdnaden på en 
kirurgiavdelning i 
samband med 
operation av 
nyupptäckt 
bröstcancer. 

En studie  
med halv-
strukturerade 
bandade 
intervjuer.        

Fem kvinnor i åldrarna 
52-72 år. 

 

 

Analys 
Backman (1998) menar att analysens syfte är att komma förbi det alldagliga och det särkilt 

beskrivande för att få en helhetsbild och finna underliggande orsaker. Materialet som valts att 

analyseras besvarar studiens syfte. De vetenskapliga artiklarna har lästs igenom. Författarna 

sökte olika kategorier i artiklarna för att få en helhetsbild över problematiken i studien. 

Därefter har artiklarnas innehåll granskats och diskuterats mellan författarna. Slutligen 

avgjordes vilka kategorier som skulle ingå i studien, vilka var kroppsbild, sexualitet, kvinnans 

relationer, patienters upplevelse av sjuksköterskans bemötande och sjuksköterskans brister 

och hinder, dessa redovisas i resultatet.  Författarna har gjort en kort sammanfattning under 

varje kategori i resultatet för att tydliggöra de viktiga fenomenen.  
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RESULTAT 
Kroppsbild 
 

Landmark och Wahl (2002) fann i sin studie omfattande mångfald av känslor relaterade till 

kvinnlig identitet. Förlusten av bröstet kunde resultera i förändringar av kvinnans sätt att se 

sin egen kropp, i sättet hon upplever och förstår sig själv och i hennes upplevelse och 

förståelse av relationer med närstående. Bröstet är ofta länkat till femininet och sexualitet. 

Förlusten av ett bröst kunde resultera i en avsaknad av kvinnlighet och påverka självkänslan 

negativt och ge upphov till känslor av försämringar i relationen till det motsatta könet. En 

önskan av att dölja förlusten av bröstet visade sig vara vanligt förekommande bland kvinnorna 

i studien. Vissa kvinnor tyckte att de hade hjälp av att kamouflera deras bröstförlust med en 

scarf, vissa kvinnor valde att gömma sig i vissa situationer.  

 

Enligt  Chamberlain–Wilmoth, (2001) kände ofta bröstcancerpatienter tacksamhet över att ha 

överlevt och att tagit sig igenom behandling. Kvinnorna kunde samtidigt känna en ambivalens 

på grund av att överlevnaden medfört förlusten av en kroppsdel och en förändring av dem 

själva som kvinnor. Den angripna kroppsdelen har varit den del som gett näring åt deras barn 

och vilket definierar dem som kvinnor. En kvinna som deltog i studien utryckte att hon kände 

sig muterad och ful efter cytostatika- och strålbehandling. Kvinnornas sätt att uppleva sin 

kvinnlighet hotad av cancersjukdomen involverad mer en analys av sig själva som kvinnor, än 

som ett bekymmer om hur deras yttre såg ut. Flera kvinnor uppgav att de kände sig mindre 

kvinnliga och de var tvungna att arbeta med sitt inre och omvärdera sig själva. Andra mer 

tillfälliga aspekter som togs upp i studier var hårförlust som orsakades av kemoterapi. En del 

tyckte att förlusten var förödande, speciellt förlusten av ögonfransar och ögonbryn för att det 

ändrade deras ansikte.  

 

En studie Sharon- Holmberg, Scott, Alexy och Fife (2001) visade att kvinnor som drabbats av 

bröstcancer påverkas psykologiskt på flera olika sätt. Kvinnorna upplevde känslor av att vara i 

obalans och oproportionerlig i samband med bröstförlusten. Psykologiska gensvar 

inkluderade känslor av skam och skuld, särskilt för de kvinnor som på något vis trodde att de 

själva hade orsakat sjukdomen. Andra beskrev känslor av förlorad värdighet, av att de var 

generade över kroppsliga förändringar, lågt självförtroende och svårigheter att se på sina 

kroppar.  
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Cancerfonden (2004) beskrev att det kunde underlätta för kvinnan och hennes partner att titta 

på operationsärret på sjukhuset, tillsammans med en sjuksköterska. Bröstkirurgi resulterar i 

förändringar av kroppens utseende både naken och med kläder. Denna förändring skapade 

praktiska och känslomässiga bekymmer. Kvinnor upplevde ofta att deras kläder inte passade 

som före diagnosen. Det fanns en upplevelse bland bröstopererade kvinnor att omgivningen 

tittade på dem för att det var en uppenbar skillnad på deras bröststorlek Sharon- Holmberg, 

Scott, Alexy och Fife (2001) resultat visade att kvinnor inte längre såg det möjligt att klä sig 

kvinnligt, en kvinna talade om att hon kände sig skräckslagen för hur hon såg ut efter 

behandlingen. En annan kvinna beskrev att hon inte burit baddräkt efter kirurgin trots att hon 

bodde vid en sjö.  

 

Det har framkommit i resultatet ovan att bröstkirurgi kan innebära förändringar av det 

kroppsliga utseendet, hur kvinnan såg sig själv och upplevelsen av att vara mindre kvinnlig. 

Kvinnor som drabbats av bröstcancer kan påverkas psykologiskt och kan känna sig generade 

över den kroppsliga förändringen samt uppleva förlorad värdighet och lågt självförtroende. 

 

Sexualitet 
Kvinnor i Knobfs (2001) studie uppgav att biverkningar av hormonbehandling var 

oregelbunden eller utebliven menstruation, vallningar, nattliga svettningar, vaginal torrhet och 

sömnbesvär, humörsvängningar, förändrad sexuallust och viktökning. Menopausala symtom 

kunde bli associerade till sämre fysiskt och känslomässigt välbefinnande. 

Cytostatikabehandling som medför menopaus hos yngre kvinnor har blivit associerade med 

sexuell dysfunktion och sämre sexuell hälsa. 

 

Enligt  Young-McCaughan (1996) var det en signifikant skillnad mellan kvinnor vilka fått 

cytostatikabehandling och de som inte behandlats med cytostatika. Patienter behandlade med 

cytostatika upplevde menopausala symtom och sexuell dysfunktion mer frekvent. Kvinnor 

som fått cytostatikabehandling hade 5,7 gånger större risk att drabbas av vaginal torrhet, tre 

gånger större risk att få minskad libido och 7,1 gånger större sannolikhet att få svårigheter att 

uppnå orgasm. Kvinnors upplevelse av menopausala symtom och sexuell dysfunktion visade 

ingen signifikant skillnad då de behandlats med antiöstrogener i jämförelse med de vilka fått 

cytostatikabehandling.  
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I en studie (Taylor, Lamdan, Siegel och Shelby, 2002) framgick det i resultatet att oro och 

bekymmer över att inte vara sexuellt attraktiv förekom i alla åldrar bland kvinnor, detta 

påverkade deras psykologiska välbefinnande. Bekymmer och oron var vanligare bland de 

kvinnor vilka hade en större fysisk försämring. Sexuella attraktivitetsbekymmer var inte 

förknippade med typ av kirurgi, strålbehandling eller tid efter kirurgi. Oron över att inte vara 

sexuellt attraktiv fanns emellertid hos patienter vilka genomgått mastektomi och även fått 

cytostatikabehandling. Resultatet visade att de äldre kvinnorna vilka deltog i studien hade ett 

bättre välbefinnande relaterat till bekymmer om sexuell attraktivitet än yngre kvinnor. Det 

framgick i studien att känslor av sexuell attraktivitet var en viktig komponent för kvinnornas 

psykiska välbefinnande.  

  

Brandi och Mondins (1997) studieresultat visade att de flesta kvinnor av de 50  vilka deltog i 

studien hade drabbats av sexuell dysfunktion efter bröstcancerbehandlningen. Cirka hälften av 

kvinnorna i studien hade drabbats av utebliven eller minskad sexuell lust. Flera kvinnor hade 

bekymmer med torra vaginalslemhinnor och en tredjedel hade svårigheter att uppnå orgasm. 

Knappt hälften av de kvinnor som deltog i studien uppgav att de aldrig drabbats av sexuell 

dysfunktion innan de insjuknat. De sexuella dysfunktionerna visade sig mest frekvent efter 

cytostatikabehandling, endast några få av kvinnorna fick problem efter strålbehandling. I 

studien visade inte ålder, civilstånd, typ av kirurgi eller användande av förebyggande medicin 

någon påfallande tydlig skillnad för hur kvinnorna drabbats av sexuell dysfunktion.  

 

Chamberlain – Wilmoth (2001) påpekade att sexualitet och intima relationer fortsätter att vara  

viktigt för kvinnorna även efter en bröstcancerdiagnos. I studien redovisades att 

bröstcancerpatienterna uppgav att de upplevde en minskad eller ingen sexuell lust. Detta var 

bekymmersamt för flera kvinnor, speciellt för dem som tidigare upplevt en stark sexuell lust 

och byggt upp mycket av sin identitet runt sin sexuella funktionsförmåga. Enligt 

Cancerfonden (2004) kan förlusten av ett bröst påverka sexlusten eftersom viktiga erogena 

zoner finns i brösten.  

 

Enligt Young-McCaughans (1996) studie beskrev en kvinna som genomgått 

cytostatikabehandling i tre år att hon inte kunde ha samlag på grund av smärta orsakad av 

österogenbristen, kvinnan upplevde en brinnande skärande känsla vid samlag. En annan 

kvinna påpekade att hon haft vallningar i nio år och hade torr vaginal slemhinna. När kvinnan 
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väl hade sex vilket var sällan, var det väldigt smärtsamt. Kvinnan kände rädsla inför sex och 

hade förlorat intresset.  

 

Enligt Holmberg, Scott, Alexy och Fife, (2001) var en viktig angelägenhet för 

bröstcancerpatienter hur deras partner reagerade på diagnos, behandling och inverkan på 

partnerns attityd. I kontrast mellan ensamstående kvinnor och de med partner visades en 

tydlig skillnad i den känslomässiga atmosfären och en del av tillfredsställelsen anknuten till 

sexualitet. Kvinnorna i studien utan partner var anmärkningsvärt mer arga, ledsna och sårade 

än de med partner. Ett bekymmer hos kvinnor utan partner var hur och när de skulle informera 

sin nya partner om sin cancerdiagnos och sitt förändrade fysiska utseende. En kvinna i studien 

uppgav att hon var oförmögen att avsluta ett långt förhållande på grund av rädsla att skapa en 

ny relation efter bröstcancern. Kvinnorna med partner uttryckte tydligt känslor att åtminstone 

delvis vara ansvariga för en minskad sexuell aktivitet i förhållandet. Kvinnorna uppgav sin 

egen minskning av sexuell lust kopplad till biverkningarna av behandlingen. Ingen av de med 

partner menade att deras partner hade svårigheter med sexuellt gensvar. 

 

Ovanstående resultat visar att menopaus orsakad av bröstcancerbehandling kan förknippas 

med sexuell dysfunktion och sämre sexuell hälsa, särskilt hos yngre kvinnor. Det kan finnas 

en oro att inte längre vara sexuellt attraktiv efter behandling. Sexualitet och intima relationer 

fortsatte att vara viktigt för kvinnor även efter en bröstcancerdiagnos. Det är bekymmersamt 

för många kvinnor att de upplevde en minskad sexuell lust. Smärta orsakad av sjukdom och 

behandling kan påverka kvinnans intresse för sex eller försvåra för henne att vara sexuellt 

aktiv. Ensamstående kvinnor kan reagerade med att vara mer ledsna, sårade och arga än de 

med partner. Kvinnor utan partner som drabbads av bröstcancer kan känna rädsla över att 

skapa en ny relation på grund av sin sjukdom.  

 

Kvinnans relationer 
Arman; Rehnsfeldt; Carlsson och Hamrins (2001) studie visade att bröstcancersjukdomen ofta 

påverkan på kvinnornas relationer. Det verkade som om kvinnornas behov av stöd under 

sjukdom och behandling var en utmaning för deras relationer. Relationen blev antingen 

djupare/bättre eller försämrad/bruten. Speciellt komplicerade var relationen med man eller 

partner vilka visade frekventa förändringar, ibland till det sämre. Andra familjerelationer  

beskrevs ofta som förbättrade eller djupare, några kvinnor upplevde inte några förändringar 
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alls. Sammanställt hade relationerna det högsta prioriterade värdet för livskvaliteten för 

kvinnorna i studien. 

 

Burstein och Winer, (2000) påpekade i sin studie att diagnos och behandling av bröstcancer 

förändrade livet för kvinnorna och hade stor inverkan på familj och vänner. Psykosociala 

svårigheter och problem med anpassning var som mest intensiva under första året efter 

diagnos och behandling. Riskfaktorer för mer uttalade psykologiska och sociala svårigheter 

inkluderade tidigare existerande psykosociala, familje- eller äktenskapliga problem. Även en 

stark reaktion på diagnos och behandling, yngre ålder, negativ kroppsuppfattning och 

behandlingsrelaterade biverkningar såsom menopaus var riskfaktorer. 

 

I en studie Nelson (1996) uppgav de flesta kvinnor att de känt någon annan kvinna som 

drabbats av bröstcancer. Kvinnorna upplevde en osäkerhet när de såg sin spegelbild och 

kunde se sig själva i andra kvinnor vilka drabbats av bröstcancer. En del av kvinnornas 

osäkerhet var känslor av sårbarhet när de mötte andra kvinnor med bröstcancer, särskilt när de 

var medvetna om att det skulle bli deras verklighet. Kvinnor vilka känt någon som gått bort i 

bröstcancer upplevde rädsla för att döden väntade även dem.  

 

Resultatet i studien visar att bröstcancersjukdom och dess behandling kan påverka kvinnans 

relationer. Relationerna hade ett högt värde för kvinnornas livskvalitet. Det var viktigt för 

kvinnorna hur deras partner reagerade på diagnos och behandling. Kvinnor utan partner som 

drabbats av bröstcancer kan känna rädsla över att skapa en ny relation på grund av sin 

sjukdom. 

 

 

Patienters upplevelser av sjuksköterskans bemötande 
Knobf (2001) tog upp i sin studie att sjuksköterskor inte tog initiativ till diskussioner runt 

menopaus. Kvinnor som var sämre förberedda och hade flera symtom, blev ofta mer upprörda 

över avsaknaden att samtala om symtomen och upplevde att vårdpersonalen var okänsliga. 

Majoriteten av kvinnorna Young-McCaughans (1996) studie uppgav att sjuksköterskorna inte 

pratat med dem om sexualitet.  Endast tre procent av de 67 bröstcancerpatienterna som deltog 

i studien uppgav att sjuksköterskan hade tagit upp sexuella frågor. En kvinna uttalade att hon 

upplevt en avsaknad av professionell hjälp och skulle önskat att det fanns en sjuksköterska på 
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kliniken som patienterna skulle kunna vända sig till med frågor om sexualfunktion.  

Sjuksköterskorna ignorerade eller slätade ofta över frågor angående sexuell funktion.  

 

Chamberlaine - Wilmoth (2001) menade att sjuksköterskor uppfattades som en ofelande källa 

av stöd och information tack vare sin kunskap om sjukdomen. Flera bröstcancerpatienter 

ansåg att graden av stöd och information erhållen från sjuksköterskorna var bristande. Alla 

kvinnor som fick cytostatika indikerade att de hade blivit informerade om att behandlingen 

kunde orsaka menopaus. De hade blivit tillsagda att räkna med vallningar och förlusten av 

menstruation, men de hade ingen aning om hur de skulle uppleva symtomen. En kvinna 

uppgav att hon enbart blivit tillsagt att hon skulle inträda i menopaus men att inget annat blev 

nämnt. Patienterna kunde inte minnas att de blivit informerade om att de kunde uppkomma 

några sexuella förändringar. Kvinnorna uppgav även en avsaknad av information om hur de 

kunde hantera de menopausala symtomen, annat än att de kunde ta 

hormonersättningsbehandling. Ingen förklarade för patienterna meningen med att behöva gå 

igenom menopaus. De kvinnor vilka läst böcker om menopaus eller krävt information av 

sjuksköterskan verkade ha lättare att åter anpassa sig till livet efter menopaus.  

 

Chamberlain-Wilmoth (2001) påpekade att det är ofta som bröstcancerpatienter fått handskas 

med fysiska och psykologiska svårigheter runt menopaus utan stöd och information från 

sjuksköterskan. Flera kvinnor kopplade samman sin menopausala besvär till behandlingen och 

alla uttryckte någon grad av sorg eller ilska över att förlorat sin menstruation. Ingen av 

kvinnorna var lättade över att förlorat sin menstruation. Menopaus orsakad av behandling var 

något som deltagarna var psykologiskt oförberedda på. Förlusten av menstruation plus att 

handskas med sjukdomen fick kvinnorna i studien att känna sig gamla i förtid. 

 

Enligt Knobf (2001) var flera kvinnor förvånade över de plötsliga förändringarna i 

menstruationscykeln och när de insåg att de inträtt i menopaus. I vissa fall var förvåningen 

relaterad till hur välinformerade kvinnorna var om menopaus. Yngre kvinnor tenderade att få 

en mer oklar information om deras risk att drabbas av utebliven menstruation och 

förändringar i menstruationscykeln. Bland kvinnorna fanns det en generell avsaknad av att 

tala om symtom som vaginal torrhet, smärta vid samlag och förändrad libido med 

sjuksköterskorna.  
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I en studie Nelson (1996) beskrevs att på grund av bröstcancerpatienters upplevelser av 

osäkerhet vilket bröstcancersjukdomen medförde, var de beroende av stöd från omgivningen. 

Källorna av stöd inkluderade bland andra sjuksköterskor. Närvarandet av stöd i osäkerheten 

inverkar på kvinnornas uppfattning och tolkningar. Varje kvinna får ökad styrka genom 

andras acceptans, förtroende, hopp och optimism. Bara genom att tala med någon om sin 

osäkerhet gav en känsla av stöd för kvinnorna. Outtalat hopp fick patienterna genom 

sjuksköterskornas optimism. Sjuksköterskorna i studien missledde inte kvinnorna eller gav 

falska förhoppningar. 

 

Bailey och Wilkinsons (1998) studie visade att patienters syn på sjuksköterskor med goda 

kommunikationsfärdigheter innefattade att sjuksköterskan kunde kommunicera verbalt och 

icke verbalt och hade kunskap om ämnet de skulle tala om. Patienterna påpekade vikten av att 

sjuksköterskan var en god lyssnare eller var tillgänglig att lyssna till patientens bekymmer. 

Patienterna belyste även att en viktig förmåga hos sjuksköterskan var att ställa enkla frågor 

vilka var tydliga men inte för direkta. Förmågan att ge goda råd, besvara frågor, lösa problem, 

aktivt medverkande i diskussioner och att föra vidare relevant information till andra parter 

involverade i patientens vård ansågs vara kännetecken hos sjuksköterskor med goda 

kommunikationsfärdigheter.  

 

Enligt Pålsson och Norbergs, (1994) studieresultat visade det sig att det upplevdes som viktigt 

för patienten att träffa sjuksköterskan för stöd och uppföljningssamtal efter diagnosen. 

Patienterna hade känt sig chockade och hade haft svårt att prata med läkaren om 

behandlingen. Mötet med sjuksköterskan på den kirurgiska avdelningen och den fortsatta 

kontakten med samma sjuksköterska efter sjukhusvården uppgavs att vara nyckeln för vissa 

kvinnor att klara den krävande postoperativa perioden och känslan över att inte vara 

övergivna efter kirurgin. Kontakt med samma cytostatikasjuksköterska på sjukhuset sades 

vara ett viktigt stöd under den upprepade cytostatikabehandlingen  

 

För kvinnorna vilka ingick i en studie av Luker, Beaver, Leinster och Glynn-Owens (1996) 

med nydiagnostiserad bröstcancer fanns ett behov av information angående biverkningar av 

behandling, inverkan på familjen, effekter på det sociala livet och sexuell aktivitet. I samband 

med att kvinnorna besvarade frågeformuläret i studien tillfrågades de även om de hade 

problem av sexuell natur där 7,6 % hade en bekräftande kommentar. Resultatet i studien 

visade att faktorer som ålder, utbildning, social status och civiltillstånd inte hade någon 
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inverkan för behovet av information hos kvinnorna. Sjuksköterskan och den skrivna 

information som gavs till patienter vid diagnosen, var de källor av information som ansågs 

vara mest användbar för patienten. Men vid uppföljning av kvinnorna var det endast ett fåtal 

av dem som menade att den givna informationen kom från sjuksköterskan. I detta stadium var 

den mest användbara information inhämtad av bröstcancerpatienterna från media.  

 

Ett flertal av kvinnorna i studien uppgav att de hade behov av information längre fram, efter 

diagnosen och att de kände sig obekväma att tillfråga sjuksköterskor. Kvinnornas 

kommentarer visade att de upplevde det olämpligt att kontakta sjuksköterskan om de inte hade 

ett specifikt problem. Informationssökning sågs inte som en anledning för kvinnorna att ta 

kontakt med sjuksköterskan och kvinnorna trodde att deras frågor skulle ses som obetydliga 

när de fanns andra kvinnor vilka behövde bröstsjuksköterskans hjälp mer akut. Patienterna 

kommenterade även tidpunkten av informationsgivningen. När kvinnorna tillfrågades om det 

fanns information de fortfarande behövde uppgav 66 % av dem i uppföljningsstadiet att de 

hade behov av information vilken inte hade berörts. I studien framkom att sjuksköterskor på 

avdelningen inte rankades högt som användbara källor av information. Kommentarer från 

kvinnorna visade att de upplevde att sjuksköterskorna var för upptagna att erbjuda 

information. Men patienterna trodde att information skulle erbjudas om frågor ställdes (Luker, 

Beaver, Leinster och Glynn-Owens, 1996).  

 

Information om omvårdnad kopplad till kirurgi, cytostatikabehandling och rehabilitering gavs 

av sjuksköterskan. Informationen innefattade sårläkning, träning av arm funktion, proteser, 

behandlingsrelaterade biverkningar, normala fysiska reaktioner och information om den 

lokala cancerföreningen. Denna information upplevdes i regel som tillräcklig och gav känslan 

av säkerhet. Kvinnor påstod att det var viktigt att ha en sjuksköterska de kunde dela de 

varierande sjukdomsrelaterade svårigheterna med. Att ha fått tillåtelse att lätta på sin börda 

med psykosociala problem och att ha någon som lyssnade, gav råd och accepterar deras 

känslor sågs som ett sätt att minska ångesten över sjukdomen för kvinnorna. Patienterna 

menade att äkta män och familjer kunde skonas från hennes bekymmer genom att hon fick 

möjlighet att tala ut med sjuksköterskan. Relationen med sjuksköterskan uppgavs i de flesta 

fall som bekräftande. En bekräftande relation upplevdes när sjuksköterskan visade förståelse, 

gav positiv feedback, visade intresse och respekterade kvinnan som människan och när 

samtalsatmosfären var tillåtande (Pålsson och Norberg, 1994).  
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Enligt Kiessling och Kjellgren (2004) hade deltagarna i studien ett behov av samtal, 

kontinuerlig kontakt med sjuksköterska och ett behov av kontroll. Patientens delaktighet i 

vården påverkades av dessa faktorer. Att studiens deltagare gavs möjlighet att samtala om sin 

livssituation, hade stor inverkan på deras känsla av delaktighet. En förutsättning för patientens 

delaktighet var att ett språk talades som de förstod. Det framgick i studien att avskildhet vid 

samtal var viktigt, patienterna kände sig hämmade att ta upp problem då medpatienter var 

närvarande. Personerna i studien upplevde att sjuksköterskan brydde sig om dem när hon 

lyssnade och bekräftade dem. Patienternas upplevelse av tidsbrist bland personalen gav en 

minskad möjlighet till samtal. Patienterna i studien uppfattade att sjuksköterskorna var 

upptagna. Den tidsbrist som upplevdes av patienterna gjorde att de inte ville avbryta 

sjuksköterskorna i arbetet och be om tid för samtal. Delaktigheten gynnades då patienten 

kunde känna igen sjuksköterskan på grund av att det gav en upplevelse av trygghet. En 

djupare relation och öppenhet för samtal gavs av ett fåtal sjuksköterskor runt patienten. 

Patienten kunde uppleva att sjuksköterskorna inte hade all kunskap om dem då de fick olika 

besked av olika sjuksköterskor, vilket gav bristande kontinuitet och minskad möjlighet för 

patienternas delaktighet. Flera studier Kovero och Tykkä, 2002; Ödling, Axelsson och 

Norberg (1995) visade att en sjuksköterska som verkar stressad och jäktad inbjuder inte 

patienten till samtal även om hon har en vänlig attityd. En stressad sjuksköterska hämmar 

patientens initiativförmåga till samtal  

 

Ödling, Axelsson och Norberg, (1995) redovisade i sin studie att patienterna upplevde 

kontakten med sjuksköterskor mestadels som positiv men patienterna upplevde en otrygghet 

på grund av att det var för mycket personal. Flera patienter upplevde att det inte fanns tid för 

djupare samtal och en del sjuksköterskor var undvikande och gav hurtiga svar. Patienterna 

ansåg att den psykiska omvårdnaden hade brister men den fysiska omvårdnaden upplevdes 

som god. I studien har personalens omvårdnadsanteckningar granskats och det framkom att 

samtal runt sjukdomen hade startats på patienternas initiativ. De kvinnor som tagit initiativ till 

samtal hade fått samtal, men i studien uppger kvinnorna att deras behov av samtal ej 

uppmärksammats av sjuksköterskan.  

 

I en annan studie Kovero och Tykkä (2002) visade det sig att upplevelsen av bemötande och 

interaktion varierade mellan bröstcancerpatienterna. Uppmuntran och positivt bemötande 

inverkade på patienternas känsla av att ha kontroll över sjukdomen. Bland patienterna var det 

flera som hade upplevt ett bristande stöd från sjuksköterskorna. Bröstcancerpatienterna visade 
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sig ha ett behov av information om sjukdomen. Kvinnorna hade önskemål om individuell 

information som var mångsidig och realistisk både före och efter operationen. Kvinnorna 

upplevde en känsla av trygghet och kontroll över sjukdomen då de hade möjlighet att vara 

delaktiga i beslut runt omvårdnaden och fått diskuterat och ställa frågor till sjuksköterskan. 

 

Det framgick i resultatet att bröstcancerpatienter hade ett stort behov av information och stöd 

från sjuksköterskan, detta ansåg patienterna ofta var bristande. Flera patienter hade ett behov 

av att dela sina sjukdomsrelaterade bekymmer med en sjuksköterska som visade förståelse, 

intresse och som respekterade kvinnan som människa. Patienter kan uppleva sjuksköterskor 

som stressade och det inbjuder inte patienterna till samtal. Många patienter menade att 

sjuksköterskor sällan diskuterar sexuella frågor och framförallt inte angående menopaus.  Ofta 

upplevdes den fysiska omvårdnaden som god av patienterna men den psykiska omvårdnaden 

hade brister.  

 

Sjuksköterskans brister och hinder 
Enligt Luker, Beaver, Leinster och Glynn-Owens, (1996) studie visade det sig att på grund av 

en begränsning av tid tenderade bröstcancersjuksköterskan att fokusera på nydiagnostiserade 

bröstcancerpatienter. När kvinnorna var utskrivna från sjukhuset fanns det begränsad 

möjlighet till fortsatt stöd och information om kvinnorna inte själva tog initiativ till kontakt. 

Det förekom att information gavs vid opassande tillfälle och på ett opassande sätt. 

Information angående kirurgins inverkan på sexuell aktivitet kunde kanske inte bevaras av 

bröstcancerpatienter vilka befinner sig i ett ångesttillstånd då det primära var 

överlevnadsfrågor. Studien visade att informationsbehovet hos kvinnor med bröstcancer 

förändrades under tid, men föga information gavs till kvinnorna efter utskrivning från 

sjukhuset. 

 

En studie Wilkinson (1991) visade att sjuksköterskor hade lättare att se till patienters fysiska 

behov jämfört med psykiska behov. Få sjuksköterskor frågade patienter hur de kände och om 

de hade några bekymmer. Sjuksköterskors omvårdnadsanteckningar visade att de ofta skrevs 

att patienter var oroliga men det framgick inte i omvårdnadsanteckningarna att psykologiska 

frågor blivit berörda. Enbart en sjuksköterska i studien gjorde försök att diskutera patientens 

sexuella bekymmer och problem när patienten själv tog upp det. Det var anmärkningsvärt då 

patienterna hade cancersjukdomar som påverkade patientens sexualitet.  
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Det framgick i studien Wilkinson (1991) att en del sjuksköterskor hade ett sätt att 

kommunicera som gav patienter tillåtelse att ta upp sina problem medan andra konsekvent 

hade ett blockerande verbalt beteende vilket hindrade patienten att diskutera sina problem. 

Resultatet visade att sjuksköterskor hade svårare att hantera kommunikationen med patienter 

vilka drabbats av recidiv än med nya patienter och patienter i palliativ vård. Sjuksköterskor 

som frekvent blockerade patienter erhöll en ytligare omvårdnadsanamnes jämfört med dem 

vilka gav patienterna möjlighet att tala om sina problem. De sjuksköterskor som hade en för 

patienten tillåtande kommunikation fick en klarare och djupare bild av patientens problem. 

Andra sjuksköterskor i studien ignorerade patientens signaler och bytte samtalsämne under 

bedömningssamtalet. Att ignorera patientens signaler gjorde det möjligt för sjuksköterskorna 

att undvika känslomässigt laddade områden, vilket ledde till bristande uppgifter för att göra en 

omvårdnadsplan. Denna strategi gjorde det möjligt för sjuksköterskor att hålla sig på säker 

mark under samtalet och gjorde omvårdnadsanamnesen så kort som möjligt. 

Omvårdnadsanamnesen blev koncentrerad på vad sjuksköterskan ville veta i stället för att 

fokusera på patientens bekymmer. En tredje grupp av sjuksköterskor var de som informerade, 

de använde sig av olämplig information vilken endast innefattade fysisk problematik. Flera 

gav information vilken vid ingen tidpunkt hade efterfrågat av patienten. Orsaken var att 

behålla kontroll av situationen och för att förebygga att behöva beröva känslomässigt laddade 

områden. Vid denna typ av kommunikation tilläts sällan patienten att tala om sina problem. 

Syftet verkade vara att ge patienten information hellre än att identifiera problem. I studien 

framgick även att en del sjuksköterskor var medvetna om sitt blockerande verbala beteende 

och de hade ett blandat tillåtande och blockerande verbalt beteende men verkade  att försöka 

se patientens problem. 

 

Enligt Wilkinsons (1991) studie var drag av ångest, rädsla för döden, socialt stöd, stöd i 

arbetet och sjuksköterskans egna känslor variabler vilka hade samband med sjuksköterskans 

verbala beteende och svårigheter att kommunicera med cancerpatienter. En del sjuksköterskor 

i studien menade att de skulle ha velat tala ärligt och öppet med patienter men de var osäkra 

på om de hade färdigheter att göra det. I dessa situationer var det sjuksköterskans egna 

känslor om kommunikation med patienter som styrde. Det framgick även i studien att religion 

hade inverkan på sjuksköterskans kommunikationsfärdigheter. Sjuksköterskor vilka uppgav 

att de var ateister visade sig ha ett mer verbalt blockerande beteende än de sjuksköterskor som 

var troende.  
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Ovanstående resultat visade att sjuksköterskor hade olika sätt att kommunicera, vissa var 

tillåtande och andra blockerande. De tillåtande sjuksköterskorna fick fram mer information 

om patienten än de som var blockerande i sin kommunikation. Det förekom att 

omvårdnadsanamnesen fokuserades på det sjuksköterskan ville veta istället för på patientens 

bekymmer, detta för att undvika att komma in på känsliga ämnen. Sjuksköterskor gav ofta 

information som inte efterfrågats av patienten då syftet var att ge information hellre än att 

identifiera problem hos patienten. Det förekom att sjuksköterskors egna känslor var det 

styrande i kommunikationen med patienter. Sjuksköterskor kunde uppleva en osäkerhet över 

att inte ha färdigheter att kommunicera öppet med patienter.  

 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Studien bygger på empiriska undersökningar och enligt Backman (1998) bör i första hand 

orginalkällor användas, då material från en sekundärkälla redan tolkats av en annan författare. 

Det är möjligt att som författare göra feltolkningar av artiklarna på grund av att de flesta av 

dem är skrivna på engelska. En del av de engelska begreppen kan ibland översättas till flera 

ord, vilket kan ge en felaktig betydelse på svenska. Vissa engelska ord saknar motsvarighet på 

svenska. Författarna anser att det är en fördel att vara två personer som skriver för att kunna 

diskutera och komma fram till en gemensam tolkning.  

 

Sökningarna började med övergripande sökord vilka gav ett stort antal träffar, sökningarna 

förfinades genom att kombinera de olika sökorden. Härigenom fick författarna mer specifika 

artiklar till studien. Nyberg (2000) tipsar om databaser som CINALH och LIBRIS för att söka 

litteratur, vilka författarna använt sig av. Även Swemed+ har använts för artikelsökning. 

CINALH var den mest användbara databasen för studien och gav flest träffar. Genom 

kedjesökning från lästa artiklars referenslistor söktes tre nya artiklar upp, detta var ett bra 

tillvägagångssätt för att finna fler relevanta artiklar.  

 

Genom sökningarna upptäcktes att det fanns mycket forskning inom området bröstcancer och 

sexualitet. För att ge läsaren en överskådlighet på sökningar och artiklarna gjordes tabeller. 

Då 17 artiklar granskats anser författarna kunna öka studiens trovärdighet, många artiklar 

belyser samma problematik runt bröstcancer och sexualitet. Författarna anser att studiens 
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syfte har uppnåtts och att frågeställningarna blivit besvarade. Men det finns en avsaknad i 

resultatet av myter runt sjukdom och sexualitet som kan hindra sjuksköterskan i 

omvårdnadsarbetet med bröstcancerpatienter. Funna artiklar om myter kunde ha påverkat 

resultatet. Review-artiklar fanns inom detta område men kunde inte användas till resultatet.  

En kedjesökning från dessa artiklar genomfördes vilket inte gav något resultat.  

 

Resultatdiskussion 
I resultatet har det framkommit att bröstcancerpatienter ofta har ett behov av samtal runt 

sexualitet. På grund av att sjukdom och behandling har inverkan på kvinnan fysiskt, psykiskt 

och socialt påverkas sexualiteten av flera olika faktorer. Kvinnans självbild och 

kroppsuppfattning förändras ofta till att bli negativ efter kirurgi och behandlig. När kvinnorna 

genomgår hormonell- eller cytostatikabehandling hamnar de i menopaus och drabbas av flera 

besvär som menopausen medför. Kvinnor som drabbas av bröstcancer kan få en förändring i 

sin identitet och de kan uppleva sin kvinnlighet som hotad, vilket kan leda till problem i deras 

relationer. Det har visat sig i resultatet att många sjuksköterskor har svårigheter med att beröra 

ämnet sexualitet med sina patienter, vilket författarna anser kan förvärra patienternas 

livssituation och skapa lidande.  

 

Närvaro av livskvalitetsfrågor vilket sexualitet är, borde enligt Chamberlaine-Wilmoth, 

(2001) finnas i början av diagnosen och fortsätta genom vården kontinuerligt. Sjuksköterskor 

bör ha kunskap och kommunikationsfärdigheter att diskutera förändringar i sexualiteten med 

sina patienter, de har en laglig och etisk förpliktelse att göra det. Diskussioner runt sexualitet 

kan enkelt arbetas in i omvårdnadsaktiviteterna. Enligt socialstyrelsen (SOSFS 1993:17) är 

omvårdnadens syfte att stärka hälsa, förebygga ohälsa och minska lidande samt se till 

patientens möjligheter och behov. Med detta anser författarna att sjuksköterskor har 

möjligheten att stärka hälsa genom att identifiera problem hos patienten och ha ett bemötande 

vilket skapar trygghet för patienten. En trygg relation med sjuksköterskan ger möjlighet för 

patienten att ta upp känsliga frågor. Om patienten får stöd och möjlighet att diskutera sina 

bekymmer kan det minska lidande för henne. Socialstyrelsen (SOSFS 1993:17) uppger att 

sjuksköterskan även bör ge stöd och hjälp till patienten i sjukdom, trauma och 

funktionshinder. Många bröstcancerpatienter går igenom ett trauma i och med sjukdomen och 

drabbas av sexuella funktionshinder.  
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Rice, (2000b) menar att patienter kan vara motvilliga att diskutera sexuella problem med 

sjuksköterskor på grund av kulturella eller religiösa anledningar, eller helt enkelt på grund av 

att de känner sig generade över att ta upp ämnet. Det är viktigt att inte dra slutsatsen om att 

patienter vilka inte lyckats ta initiativ till diskussion inte har några bekymmer med 

sexualiteten. Även om sjuksköterskan inte kan uppfatta några sexuella bekymmer hos 

patienten, anser författarna att sjuksköterskan har ett ansvar att ändå fråga patienten om 

bekymmer finns i samlivet. Sjuksköterskan bör närma sig ämnet varsamt, uppträda 

professionellt och försöka få patienten att känna trygghet och visa att hon accepterar patienten 

och hennes bekymmer. 

 

Sjuksköterskor förväntas besitta kunskap om sexualitet, men författarna upplever en avsaknad 

i utbildningen av hur sexualitet bör beröras i patientomvårdnaden. Det framkommer i 

resultatet av studien att sjuksköterskor har svårigheter att beröra ämnet. Sjuksköterskans 

bristande kunskaper runt ämnet sexualitet kan ge konsekvenser för patientens psykiska 

välbefinnande, eftersom sexualitet är en del av livet och innefattar så mycket. Enligt 

författarna är det sjuksköterskans ansvar att skaffa sig den kunskap runt sexualitet som krävs 

vid omvårdnadsarbete med patienter vars sjukdomstillstånd har inverkan på den sexuella 

funktionen. Sexualitet är det område som berörs minst i cancervården och Rice (2000b) menar 

att en möjlig orsak till att endast ett fåtal patienterna får information angående sexualitet kan 

vara att sjuksköterskan brister i den nödvändiga kunskapen att närma sig ämnet med 

självsäkerhet.  Problem finns med att kommunicera om sexualitet i omvårdnaden, vilket 

drabbar patienterna och kan ge dem uppfattningen av att det sexuella är en förgången del av 

deras liv. Författarna anser att sjuksköterskan har en viktig roll i bröstcancerpatientens vård 

och där kvinnans sexuella hälsa och välbefinnande borde inkluderas. 

 

De flesta sjuksköterskor håller med om att sexuella frågor ingår i omvårdnadsarbetet. Rädsla 

hos sjuksköterskan om att ha bristande kunskap kan skapa svårigheter för att ta upp sexuella 

frågor med patienten. Sjuksköterskan behöver inte vara expert, det patienten vanligtvis 

behöver är någon som de kan diskutera sexuella frågor med. När sjuksköterskor upplever att 

de har brister i den nödvändiga färdigheten att ta upp sexuella problem upplevda av patienten, 

har de en plikt att hänvisa patienten till någon som besitter den kunskapen inom området. 

Vikten av att beröra frågor angående sexualitet och bevara individens integritet är en del av ett 

holistiskt synsätt i omvårdnaden (Rice, 2000b). En tanke är att reflektera över vem som 

ansvarsfrågan ligger hos att sexualiteten berörs i omvårdnadsarbetet. Det är tydligt att en del 
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sjuksköterskor inte klarar av att ta sitt ansvar när det gäller att beröra ämnet. Enligt Burstein 

och Winer (2000) borde klinikerna undersöka om sexuell dysfunktion och andra svårigheter 

runt sjukdomen finns hos patienterna eftersom dessa problem allmänt förekommer hos 

kvinnor med bröstcancer. 

 

Enligt Rice, (2000b) är det en låg prioritet att ta initiativ till diskussion runt sexualitet och i 

den akuta fasen av sjukdomen kan det ibland vara olämpligt. Men en försäkran bör ges till 

patienten om att lämplig information om hur sjukdom och behandling kan inverka på henne 

kommer att ges. Att misslyckas att erbjuda information angående inverkan på sexualiteten kan 

övervägas som professionell slarvighet. När den initiala behandlingsfasen är avslutad är det 

viktigt att sexualiteten får ta plats i omvårdnaden  

 

Sjuksköterskor har mycket att lära om den professionella användningen av sig själva. Detta 

kräver att de har en hög nivå av självmedvetande, en medvetenhet om värdet av andra och att 

varje individ är unik. Självmedvetenhet kan upptäckas genom användningen av 

reflektionsövning och kompletterande informativ kunskap. Nyckeln till psykosexuell 

medvetenhet i omvårdnad är att utveckla självsäkerheten att använda ofta undervärderade 

interpersonella och kommunikationsfärdigheter för att lyssna och svara till de patienter som är 

i behov (Rice 2000b). Författarna hävdar att det är många faktorer som inverkar på 

sjuksköterskans sätt att lyckas beröra sexualitet med sina patienter. Sjuksköterskan kan som 

barn blivit uppfostrad på ett sätt där sexualitet var tabu. Det kan förekomma problematik i det 

egna sexuallivet och det kan även finnas religiösa aspekter vilka kan hämma sjuksköterskan 

att beröra ämnet. Sjuksköterskan bör vara klar över sin egen sexualitet vilket författarna 

menar kan vara en svårighet för sjuksköterskor på grund av olika livserfarenheter, ålder och 

sjuksköterskans privata värderingar. Sjuksköterskan måste vara bekväm i sin roll att ta upp 

sexualitet för att kunna hjälpa och stötta patienten på ett bra sätt. Författarna anser att inte alla 

sjuksköterskor kan nå den nivån i sin professionella roll.  

 

Dockery och Ellis (1999) anser att sjuksköterskans bekvämlighet att diskutera sexuella 

bekymmer med patienter ökar ju mer erfarenhet hon får. I denna studies bakgrund föreslås att 

PLISSIT-modellen kan vara användbar vid sexuell rådgivning. I resultatet framgår ej att 

modellen har använts som hjälpmedel vid samtal angående sexualitet med patienten. Orsaken 

till att PLISSIT – modellen inte används kan vara att sjuksköterskan inte har vetskap om att 

den existerar. Författarna anser att det inte borde bero på sjuksköterskans personlighet om hon 
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tar upp sexualitet eller inte med patienten, utan det är en del av sjuksköterskans profession. 

Rice (2000b) påpekade att sjuksköterskans egna åsikter, värderingar och attityder kan påverka 

vården. Det föreslås inte att sjuksköterskor borde ge upp sina personliga åsikter. De bör lära 

sig hur de kan skjuta undan sina personliga åsikter och felkällor och inte låta de påverka 

omvårdnaden.  

 

Studier visar att kvinnor med bröstcancer som genomgår cytostatika- och 

hormonellbehandling drabbas av menopaus vilket medför både fysiska och psykiska 

bekymmer och kan leda till sexuell dysfunktion. Det ställs krav på sjuksköterskor inom 

cancersjukvården som bör innefatta kunskap om menopaus. Författarna har gjort en intressant 

upptäckt i Carpenter, Elam, Ridner, Carney, Cherry och Cucullus (2004) studie att 

sjuksköterskor som vårdar friska menopausala kvinnor kan ha en större medvetenhet att 

fastställa frågor kring menopaus än onkologisjuksköterskor. Författarna anser att det ingår i 

professionen att onkologisjuksköterskor har goda kunskaper om menopaus och vilka besvär 

det kan medföra patienten. Eftersom bröstcancerpatienter vilka genomgår behandling får 

samma symtom eller värre som de kvinnor som inträder menopaus normalt. 

 

Sjuksköterska bör delge sin kunskap och låta kvinnans partner få vara delaktiga i vården. Det 

kan öka partnerns förståelse för kvinnan och hennes situation. Därigenom kan kvinnan få 

förståelse och ett ökat stöd av sin partner. Sjuksköterskan bör fråga bröstcancerpatienten om 

hon har en önskan att hennes partner ska delta eller inte i samtal runt samlivet. Kvinnans 

eventuella partner ingår i samlivet och kan vara ett viktigt stöd för kvinnans trygghetskänsla 

och välbefinnande, detta bör sjuksköterskan vara medveten om. I Resultatet framkom att 

singelkvinnor har ett ännu större behov av samtal runt sexualitet på grund av rädsla för hur en 

framtida partner kan reagera på hennes sjukdom, utseende och kropp. Chamberlain-Wilmoth 

(2001) påpekar att den kvinnliga sexualiteten är mycket komplex, den innefattar frågor om 

självförtroende, identitet, kroppsuppfattning och rollfunktion. Författarnas uppfattning är att 

dessa bitar kan vara svårare för singelkvinnor att handskas med än för de kvinnor som 

befinner sig i en trygg relation. Författarna anser att sjuksköterskan måste vara lyhörd i 

omvårdnadsarbetet och se signaler hos patienten som är i behov av samtal. Det ingår i 

professionen att få fram och bedöma patientens problem och behov. Sjuksköterskan kan 

hjälpa patienten genom att lyssna till hennes rädslor och tankar.  
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Brandi och Mondin (1997) bekräftar det som framkommit i resultatet att livskvaliteten 

påverkas av sexuell dysfunktion på grund av behandling av bröstcancer. Enligt flera studier 

framgår det att patienterna får information om inträde i menopaus på grund av behandling 

men att de oftast inte får information om menopausala symtom och stöd i att handskas med 

biverkningar och symtom. Författarna anser att sjuksköterskans stöd kan bidra till en ökad 

livskvalitet för kvinnan då hon är förberedd på symtomen och förstår vad som sker. 

 

Rice (2000a) menar att om patienten har smärta relaterad till sjukdom och behandling, kan det 

ha inverkan på sexualiteten. Sjuksköterskan kan i sådana situationer hjälpa patienten att få 

adekvat smärtlindring. Effektiv smärtkontroll kan öka patientens känsla av välbefinnande och 

bekvämhet vilket kan göra det möjligt för patienten att vara sexuellt aktiv. Författarna anser 

att sjuksköterskor bör kunna ge patienten stöd och hjälp med smärtlindring vilket kan 

underlätta för patienten att upprätthålla ett så normalt liv som möjlig vilket innefattar 

sexualitet. Sjuksköterskan bör ha en helhetssyn för att kunna se de faktorer som påverkar 

patientens sexuella funktion.  

 

Patienter upper i en studie Kiessling och Kjellgren (2004) att de hade förståelse för 

sjuksköterskor att saker kunde komma emellan när de hade lovat patienterna tid för samtal. 

Patienterna påpekar att de ansåg det viktigt att de fick information av sjuksköterskan om hon 

fått förhinder och inte kunde hålla sitt löfte. Författarna vill påpeka att det är viktigt att som 

sjuksköterska visa patienten att tid finns för samtal. Även om sjuksköterskan uppger att tid 

finns för patienten, kan kroppsspråket visa att hon är stressad vilket kan hindra patienten att 

uppge sina bekymmer. Om sjuksköterskan lovat patienten tid för samtal anser författarna att 

patienten ska informeras om hinder uppkommer för att en vidare god relation ska kunna 

skapas. Om patienten känner sig bortglömd eller ignorerad kan patienten förlora förtroendet 

för sjuksköterskan och det skapar ett hinder för patienten att ta upp känsliga ämnen med 

sjuksköterskan. 

 

Enligt resultatet visar Wilkinsons, (1991) studie att sjuksköterskors egna känslor är en 

variabel som har samband med det verbala beteende och svårigheter att kommunicera med 

cancerpatienter. En del sjuksköterskor menar att de skulle ha velat tala ärligt och öppet med 

patienter men de var osäkra på om de hade färdigheter att göra det. Många sjuksköterskor har 

ett omedvetet blockerande verbalt beteende för att undvika att behöva beröra känsliga ämnen, 

det finna även de sjuksköterskor som är medvetna om detta beteende. Författarna anser att 
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sjuksköterskor bör få stöd på arbetsplatsen och mer kunskap genom utbildning om att beröra 

sexualitet i omvårdnaden för att minska patienters lidande. Enligt (SOSFS 1993:17) bör 

sjuksköterskan minska lidande för patienten. Resultatet visar att sjuksköterskor har lättare att 

utföra en god fysisk omvårdnad än när det gäller den psykiska omvårdnaden och författarna 

anser att mer tid bör läggas på patienternas psyksiska omvårdnad utifrån ett holistiskt synsätt. 

 

Konklusion 
Brister finns hos sjuksköterskor att beröra ämnet sexualitet, vilket kan skapa lidande för 

patienterna. Det krävs att sjuksköterskan besitter goda kommunikationsfärdigheter för att 

kunna beröra känsliga ämnen som sexualitet. Det är av vikt att en bra interaktion skapas 

mellan sjuksköterska och patient för att patienten ska uppleva trygghet och känna förtroende 

för sjuksköterskan. De flesta bröstcancerpatienterna har ett behov och en önskan av att ha 

någon att tala med angående sex- och samlevnadsproblem. Det finns många faktorer runt 

sjukdom och behandling som kan ha en negativ inverkan på bröstcancerpatienter. 

Sjuksköterskor bör bli medvetna om att problematik existerar runt sexuella frågor och vi anser 

att det är sjuksköterskornas ansvar att identifiera om dessa problem finns hos patienten.   

 

Förslag till fortsatt forskning är att göra en empirisk intervjustudie, där sjuksköterskors 

förhållningssätt runt sexualitet i omvårdnaden kan belysas. Detta för att få en ökad förståelse 

ur ett sjuksköterske-perspektiv varför det kan vara svårt för sjuksköterskan att ta upp 

sexualitet med patienter. Ett annat förslag är att göra en jämförande studie hur sjuksköterskan 

förhåller sig till patienter från andra kulturer med olika religioner när det gäller ämnet 

sexualitet. 
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