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Abstrakt       
 
 
Bakgrund: Cancer är en sjukdom som ständigt ökar och sexualiteten är ett 
grundbehov som enligt studier inte uppmärksammas tillräckligt i vården. 
Sjuksköterskors kunskap och förståelse om cancerpatienters upplevelser av 
sexualiteten är en förutsättning för att förbättra omvårdnaden.  
Syfte: Syftet var att beskriva vuxna cancerpatienters upplevelser av sin sexualitet. 
Metod: En litteraturöversikt gjordes över cancerpatienters perspektiv på 
sexualiteten, oavsett cancerform. Femton vetenskapliga artiklar analyserades med 
manifest innehållsanalys. 
Resultat: Analysen resulterade i fyra teman: Förändringar av det sexuella 
behovet, kroppsliga förändringar, mentala förändringar och förändringar i 
parrelationen. Genomgående för alla teman var att patienter strävade efter att hitta 
sin nya sexualitet. Det sexuella livet påverkades mest negativt, men patienter 
kunde ändå uppleva den nya livssituationen som något positivt.  
Diskussion: Kunskap om sexualitetens påverkan på kropp, tanke och relationer 
var av betydelse för god omvårdnad. Utbildning inom sexologi borde därför ingå 
som en naturlig del i sjuksköterskans grundutbildning. Samtidigt behövdes mer 
forskning inom området. Det fanns även behov av samtalsgrupper för patienter 
och deras partner då tankar och funderingar kring den nya livssituationen var 
vanliga. 
 
 
Nyckelord: Förändring, Hälsa, Livskvalitet, Omvårdnad, Vuxna 
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Introduktion 

Cancer är en sjukdom som ökar för varje år samtidigt som allt fler överlever. 

Människors sexualitet är ett grundbehov som måste bli tillgodosett, även när 

människan är drabbad av sjukdom och ohälsa. Studier runt om i världen har visat 

att sexualiteten inte tas upp tillräckligt och det finns få översiktsartiklar om cancer 

och sexualitet (Horden, 2008). Då sjuksköterskor har ett ansvar för att se hela 

människan och inte bara sjukdomen finns det ett behov av sammanställa befintlig 

forskning. 

 

Bakgrund  

År 2008 diagnostiserades 51528 nya cancerfall i Sverige. Fördelningen mellan 

könen var jämn: 52 procent män och 48 procent kvinnor. Den vanligaste 

cancerformen för kvinnor var bröstcancer som drabbade 29 procent. Hos männen 

dominerade prostatacancer som drabbade 33 procent. Sannolikheten att insjukna i 

cancer innan 75 års ålder var för kvinnor drygt 27 procent och för män knappt 30 

procent (URL1).   

 

Många människor lever långt efter att de fått sin cancerdiagnos och genomgått 

cancerbehandling. Cancerbehandlingen leder till stora påfrestningar på kroppen 

och  rehabilitering blir därför viktigt för att kunna återgå till det vanliga livet 

(Bolund & Brandberg, 2008, s.586-587). Dessa påfrestningar har stor påverkan på 

partnerskap och sexualitet (Hawkins et al. 2009; Bolund & Brandberg, 2008, 

s.587). Sexualiteten kan vara en motbild till den hotande cancersjukdomen 

(Carlsson, 2007, s.174). 

 

Världshälsoorganisationens (WHO:s) definition av sexualitet lyder:  

Sexualitet är en integrerad del av varje människas personlighet, och 

det gäller såväl man och kvinna som barn. Den är ett grundbehov och 

en aspekt av att vara mänsklig som inte kan skiljas från andra 

livsaspekter. Sexualitet är inte synonymt med samlag, den handlar inte 

om huruvida vi kan ha orgasm eller inte, och är inte heller summan av 

våra erotiska liv. Dessa kan men behöver inte vara en del av vår 
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sexualitet. Sexualiteten är mycket mer; den finns i energin som driver 

oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet; den uttrycks i vårt sätt 

att känna och väcka känslor samt att röra vid varandra. Sexualiteten 

påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår 

psykiska och fysiska hälsa (WHO ref ur Borg, 2000/2003, s.81). 

 

Kroppens möjligheter att känna lust och att reagera vid sexuell stimulering 

påverkas av de flesta cancersjukdomar. Inom cancervården kan samtliga 

behandlingar såsom kirurgi, cellgifter, strålbehandling, hormonell påverkan och 

bromsmediciner bidra till att hämma de sexuella möjligheterna. Behandlingens 

aggressivitet och personens egen sårbarhet gör att de sexuella biverkningarna är 

varierande (Hulter, 2008, s.599-600).  

 

Innebörden av sexualiteten är olika för varje person (Hordern & Street, 2007b; 

Langhorne, Fulton & Otto, 2007, s.546). När sjuksköterskor ska ställa frågor om 

sexualitet med cancerpatienter krävs det inte bara kunskap utan även medkänsla 

för att kunna tala om känslor och sexualitet. Oavsett livssituation ska 

huvudmålsättningen vara att hjälpa patienten att bevara sin sexuella hälsa 

(Borg,2000/2003, s.83-84). Det behövs ett målmedvetet arbete för att stödja 

patient och partner i den livskris som en cancerdiagnos utlöser (Hawkins et al. 

2009; Hulter, 2008, s.598)  

 

Mycket som rör sexualiteten är tabubelagt. De som fått cancer känner sig 

obekväma att diskutera förändringar kring sexlivet. Om vårdpersonalen tar upp 

frågan är det lättare att sedan ställa frågor (Carlsson, 2007, s.173; Hordern & 

Street, 2007a). Sjuksköterskor undviker och tar sällan upp frågor om sexualiteten 

med patienterna (Hautamäki, Miettinen, Kellokumpu-Lehtinen, Aallto & Lehto, 

2007; Horden & Street, 2007a; Lavin & Hyde, 2006). De känner sig obekväma 

och sexlivet kan kännas för privat att ta upp, då de upplever att de inte har 

tillräckligt med kunskap (Carlsson, 2007, s.173).  

 

En grundläggande förutsättning för god sjukvård är en väl fungerande 

kommunikation, där sjuksköterskans uppgift är att förmedla information. Genom 
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sin omvårdnadsfunktion har sjuksköterskan en unik möjlighet att ta upp frågor 

som gynnar en nära kommunikation med patienten. På ett naturligt och informellt 

sätt kan då sjuksköterskan bemöta patientens behov av information (Reitan, 

2000/2003, s.63, 70).     

 

Fler människor överlever cancer och livskvalitet uppmärksammas allt mer 

(Hulter, 2008, s.598). Begreppet livskvalitet är det värde individen sätter på sin 

tillvaro. Det associeras ofta med livstillfredställelse och välbefinnande (Carlsson, 

2007, s.75). En betydande del av livskvaliteten är för många ett tillfredställande 

sexualliv. Sexologisk rehabilitering är i utveckling, men ämnet är känsligt (Hulter, 

2008, s.598) och många saknar ännu sexologisk utbildning (Hordern, 2008; 

Hulter, 2008, s.598; Hautamäki et al. 2007). Därför behöver sjuksköterskor få en 

ökad förståelse och mer kunskap om cancerpatienters upplevelser av sin sexualitet 

för att förbättra omvårdnaden.       

 

Syfte   

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva vuxna cancerpatienters upplevelser 

av sexualiteten.  

 

Metod 

Design 

En litteraturöversikt valdes som design. Den innebär att inom ett valt ämne 

systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteraturen. Målet är att 

beskriva forskningsläget inom ett visst område eller skapa en bakgrund som 

senare kan motivera en empirisk studie (Forsberg & Wengström, 2008, s. 29, 34). 

 

Litteratursökning och urval 

Databassökning 

Artikelsökningar utifrån syftet gjordes i databaserna PubMed, Cinahl och 

PsycInfo med sökorden neoplasms, cancer, sexuality och nursing i olika 

kombinationer. Sökorden patient och experience valdes bort då antalet träffar inte 

blev tillräckliga och artiklarna ändå gick att hitta med utvalda sökord (Tabell 1).  
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Tabell 1. Översikt av litteratursökningar, gjorda 100120–100129. 

Datum Databas Sökord Avg Träff  Förkastade Utvalda  
(antal) 

Anv. i resultatet 

100120 PubMed Neoplasms 
Sexuality 
Nursing 

A 51 *(6) 
**(33) 
***(2) 

10 Ekwall et al. 2003 
Jakobsson et al. 
2001 
Kritcharoen et al. 
2005 
Lackey et al. 2001 
Rudberg et al. 2002 
Shell et al. 2008 
Tierney et al. 2006  
Westman et al. 
2006  
Wilmoth. 2001 
Wilmoth &  
Sanders 2001 

100126 PubMed Sexuality 
Cancer 
Nursing 

A 53  *(15) 
**(27) 
***(1) 
****(10) 

0  

100126 Cinahl Sexuality 
Neoplasms 
Nursing 

B 26 *(9) 
**(8) 
***(1) 
****(7) 

1 Jakobsson et al.  
2000. 

100127 
 

Cinahl Sexuality  
Cancer 
Nursing 

B 32 *(17) 
**(9) 
***(1) 
****(5) 

0  

100129 PsyhInfo (Cancer or 
Neoplasms) 
and 
Sexuality 
and 
Nursing 

C 35 *(17) 
**(9)  
***(3) 
****(2) 

4 Can et al. 2008 
Greenwald &  
McCorkle 2008 
Takahashi et al.  
2008 
Takahashi &  
Kai 2005 
 

*Antalet förkastade efter läsning av titel  
**Antalet förkastade efter läsning av abstrakt  
***Antalet förkastade efter kvalitetsbedömning  
****Tidigare utvalda artiklar  
 

Avgränsningar: 
A = Publication Date: 2000 to present, only items with abstracts, Humans, English, Swedish,    
Nursing journals, Adult: 19-44 years, Middle Aged: 45-64 years.  
B = Scholary, Referens avaible, Abstract avaible, All adult, publication date: 2000-2010.  
C = Date range: 2000-2010, Journal articles only, English only, Peer-reviewed Journal, human,                                       
Age: 18-64. 
 

Artiklarna inkluderades oavsett cancerform samt efter följande kriterier: skrivna 

på engelska eller svenska, cancerpatienters perspektiv, heterosexuella män och 

kvinnor, vuxna 18-65 år, onkologisk omvårdnad, publicerade under 2000-talet och 

tidsskrifterna var vetenskapligt granskade enligt Ulrichs Web. Sökningarna 
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gjordes enskilt av båda författarna i olika databaser med samma sökord. 

Resultaten av sökningarna diskuterades och 23 artiklar valdes ut för granskning.  

 

Manuell sökning  

Inga artiklar hittades via resultatartiklarnas referenslistor. Sökningar efter 

avhandlingar i MIMA med tidigare utvalda sökord gav en träff. Avhandlingen 

innehöll två tidigare utvalda artiklar och resterande artiklar föll utanför syftet.  

 

Kvalitetsvärdering 

De artiklar som ingår i en litteraturöversikt skall ha granskats med hjälp av olika 

bedömningsmallar för kvalitativa och kvantitativa studier (Forsberg & 

Wengström, 2008, s. 122). Kvalitetsvärderingen gjordes med två olika mallar 

(Bilaga 1 & 2) som har ursprung från en studie med lungcancerpatienter (Carlsson 

& Eiman, 2003). I den här översikten ändrades begreppet lungcancer till cancer.    

 

Artiklarna granskades individuellt utifrån bedömningsmallarna. Efteråt jämfördes 

och diskuterades resultaten tills samstämmighet uppnåddes. Sammanlagt valdes 

femton grad I artiklar ut till resultatet, sju kvalitativa, sju kvantitativa och en 

mixed design. Åtta artiklar förkastades pga. att de inte innehöll resultat som 

överensstämde med syftet eller blev bedömda som grad II artiklar då de hade 

brister i resultat- och diskussionsredovisning. 

 

Studierna var gjorda i Europa, USA och Asien. Fem artiklar var från Sverige. Nio 

fokuserade på kvinnor med bröst- eller underlivscancer och tre fokuserade på män 

med prostata- eller testikelcancer. Två artiklar studerade både män och kvinnor, 

en om lungcancer och en om existentiella reflektioner hos cancerpatienter. En 

studie handlade om kvinnor med blodcancer. En tabell över resultatdelens 

analyserade artiklar skapades (Bilaga 3).   

 

Etiska överväganden 

Innan arbetet med en litteraturöversikt börjar ska det göras etiska överväganden 

beträffande urval och presentation av resultat (Forsberg & Wengström, 2008, s. 

77). I den här översikten var alla artiklar granskade av en etisk kommitté. Med 
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respekt för artikelförfattarna översattes artiklarna så noggrant som möjligt för att 

inte medvetet förvränga data. För att inte försköna något har även oväntade 

resultat fått komma fram. Allt material under arbetets gång finns sparat i en pärm.  

 

Analys 

Manifest innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2004) valdes 

som metod (Graneheim & Lundman, 2004). Till en början utvecklades 

innehållanalysen för att möjliggöra hantering av stora mängder data och används 

idag främst inom beteende-, human- och vårdvetenskap. Metoden är lämplig för 

att granska och tolka olika typer av texter (Forsberg & Wengström, 2008, s. 151). 

Under analysen analyserades redan tolkat material. 

 

Artiklarna lästes översiktligt för att få en helhet av innehållet. Utifrån WHO:s 

definition av sexualitet (Borg, 2000/2003, s. 81) bestämdes fyra områden som 

studerades vilket blev de fyra domänerna: grundbehov, fysiskt, psykiskt och 

socialt. Artiklarna analyserades av författarna var för sig och varje domän 

markerades med var sin färg. Efteråt diskuterades färgmarkeringarna för att 

komma fram till vilken färg meningsenheterna skulle få i resultatet.  

 

Utvalda meningsenheter klipptes ut och samlades ihop under rätt färg. På stora 

papper sorterades meningar med liknande innehåll, kodades och grupperades i 

likheter och skillnader. Därefter omvandlades domänen till teman och för att 

binda samman grupperna bildades subteman. Avslutningsvis bildades ett 

huvudtema som sammanfattade resultatet.    
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Resultat 

Analysen resulterade i ett huvudtema, fyra teman och åtta subteman (Tabell 2).  

 

Tabell 2. Översikt av resultatdelens teman 

 
 
 
 
 
 
 
Hitta sin nya  
sexualitet 

 
Förändringar av det 
sexuella behovet 

Att få ett nytt  

sexuellt liv 

Att få ett nytt  

perspektiv på livet 

 
Kroppsliga 
förändringar 

Att leva med ny  

kropp som man 

Att leva med ny  

kropp som kvinna 

 
Mentala  
förändringar 

Att få en ny självbild  

som man och kvinna 

Att få nya tankar  

och känslor 

 
Förändringar i 
parrelationen 

Att ha nya  

sexuella behov 

Att få stöd av  

en medmänniska 

 

Hitta sin nya sexualitet 

Det som återkom i alla teman var upplevelser av att sexualiteten hade förändrats 

på något sätt. Patienter upplevde att deras sexualitet förändrades till något nytt 

efter deras cancer. Den ”ändrade” sexualiteten kunde vara antingen positiv eller 

negativ och innehålla både fysiska och psykosociala förändringar (Wilmoth, 

2001). I resultatet har kvantitativa data inte redovisats för sig, utan kombinerats 

med kvalitativa data.    

 

Förändringar av det sexuella behovet 

Resultatet som framkommer i detta tema är övergripande förändringar i män och 

kvinnors sexuella grundbehov. 

 

Att få ett nytt sexuellt liv 

Jämfört med friska upplevde fler personer med cancer sexlivet som mindre 

tillfredställande (Jakobson, Lovén & Hallberg, 2001). Flera undersökningar 

visade att det sexuella livet hos cancerpatienter minskade i samband med sjukdom 

och behandling (Can et al. 2008; Takahashi et al. 2008; Kritcharoen, Suwan & 
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Jirijwong, 2005; Takahashi & Kai, 2005; Jakobsson, Hallberg & Lovén, 2000). 

Patienter var ovilliga till att ha sex (Takahashi & Kai, 2005) då den sexuella 

funktionen försämrades (Shell, Carolan, Zhang & Meneses, 2008). De berättade 

om minskad libido och generellt missnöje med sexlivet (Tierney, Facione, Padilla, 

Blume & Dodd, 2006) trots att de såg sexlivet som någonting viktigt (Greenwald 

& McCorkle, 2008; Rudberg, Carlsson, Nilsson & Wikblad, 2002). En man med 

prostatacancer som var impotent berättade: 

Kirurgi var det enda alternativet för mig, även om de berättade att jag 

skulle bli impotent. Nu har jag gett upp den typen av saker… och när 

man tänker på det spelar det hur som helst ingen roll, den sexuella 

delen, det är inte det mest viktiga (Jakobsson et al. 2000, s.62).  

 

Tiden som löpte från operation till att cancerpatienter återupptog sexlivet 

varierade från någon dag upp till över två år (Takahashi et al. 2008). 

 

Att få ett nytt perspektiv på livet 

Minskad sexuell funktion upplevdes inte bara som en fysisk förlust utan även en 

förlust i livskvalitet (Westman, Bergenmar & Andersson, 2006; Jakobson et al. 

2001). Patienter som hade satt ett högt värde på liv och hälsa såg den sexuella 

förlusten som ett hårt slag mot dessa värderingar. En manlig patient uttalade:  

Om jag hade vetat så hade jag inte valt någon behandling, jag hade 

hellre levt några år kortare (Westman et al. 2006, s. 173). 

 

Trots minskad livskvalitet till följd av nedsatt sexuell funktion upplevdes andra 

saker i livet så som jobb, ideellt arbete, ta hand om nära och kära som viktiga och 

det gav en positiv syn på livet. Detta gjorde det lättare att acceptera det faktum att 

sex inte längre var en del av livet (Takahashi & Kai, 2005; Jakobson et al. 2001).  

 

Patienter upplevde att det även fanns ett behov av information om förändringar i 

sexualiteten (Ekwall, Ternestedt & Sorbe, 2003). De som aktivt sökte information 

och tog kontroll över sin situation kunde anpassa sig bättre till den nya sexuella 

identiteten. Hur lång tid som gått efter diagnosen hade ingen större betydelse för 

anpassningen, utan mer de personliga egenskaperna (Wilmoth, 2001).  
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Kroppsliga förändringar 

I temat framkommer upplevelser av fysiska problem som uppstått efter att 

personen fått cancer, män och kvinnors upplevelser presenteras var för sig. 

 

Att leva med ny kropp som man 

Prostatacancerpatienter upplevde mer problem än friska män att kunna prestera 

sexuellt. Ett vanligt problem var att inte längre kunna få en spontan erektion, men 

hjälpmedel användes sällan. Behandlingen, medicinerna, kirurgin och illamåendet 

satte stopp för den sexuella möjligheten och minskade lusten. Det fanns också en 

ambivalent attityd till det nya sexlivet. Samtidigt som de saknade sitt sexliv, hade 

även intresset för det försvunnit (Jakobsson et al. 2001; Jakobson et al. 2000). En 

man med prostatacancer berättade:   

Jag kunde bara inte göra det (samlag)… Det fanns ingenting kvar 

(erektion)… Det var injektionerna som tog bort det (Jakobsson et al. 

2000, s.63).    

 

Testikelcancerpatienter blev ofta sterila efter behandlingen. De som ville behålla 

möjligheten att kunna bli pappa efteråt, valde att frysa ner sin sperma innan 

behandlingen startade (Rudberg et al. 2002).  

 

Att leva med ny kropp som kvinna 

Den sexuella lusten hos kvinnor med cancer kunde minska och försvinna helt 

(Tierney et al. 2006; Wilmoth, 2001) eller så upplevde de ingen skillnad i lust 

jämfört med friska kvinnor (Can et al. 2008).  

 

Cancern gjorde att menopausen kom tidigare. Menstruationer upphörde, 

blodsvallningar blev vanligt förekommande (Westman et al. 2006; Wilmoth, 

2001; Wilmoth & Sanders, 2001) och slemhinnorna i vaginan blev torrare 

(Tierney et al. 2006; Westman et al. 2006; Wilmoth, 2001; Wilmoth & Sanders, 

2001). De fick svårare att uppleva orgasm igen (Tierney et al. 2006; Kritcharoen 

et al. 2005; Wilmoth, 2001).  
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En bröstcancerpatient sade:   

Jag får jobba hårdare för att få en orgasm. Det är svårare nu. Jag 

brukade få en varje gång. Nu är det bara svårt och tar längre tid för 

mig att få en (Wilmoth, 2001, s.282).  

 

Efter cancern upplevde patienter smärta vid samlag. De fick då problem att bli 

upphetsade, få vaginal lubrikation, uppnå orgasm och känna sexuell 

tillfredställelse. Det gjorde kvinnor motvilliga till att ha sex (Can et al. 2008; 

Tierney et al. 2006; Takahashi & Kai, 2005; Wilmoth, 2001). 

 

Brösten som var känsliga innan cancern och viktiga under sexakten, blev efter 

operation och strålning obekväma och upplevdes som okänsliga. Det kunde 

upplevas obehagligt att någon tog på eller tryckte sig emot brösten (Takahashi & 

Kai, 2005; Wilmoth, 2001). Även trötthet och sårläkning gjorde att de inte ville 

fortsätta sin sexuella relation (Takahashi & Kai, 2005).    

 

Mentala förändringar 

Temat redovisar patienters psykiska upplevelser kring hur cancern har påverkat 

sexualiteten.   

 

Att få en ny självbild som man och kvinna 

För kvinnor med cancer innebar det inte bara fysiska förändringar när de blev 

tvingade att operera bort delar av bröstet, hela bröstet, eller livmodern. Det var 

också en mental omställning med funderingar om de fortfarande kunde se sig själv 

som kvinna efter operationen (Ekwall et al. 2003; Lackey, Gates & Brown, 2001; 

Wilmoth, 2001). En kvinna med cervixcancer berättade: 

Jag känner mig fullständigt död inuti; läkaren tog ut allting. Efter 

operationen har jag inte tyckt om min kropp eftersom det är knölar 

överallt. Jag förställer mig min vagina och sedan min tomma buk 

(Ekwall et al. 2003, s.316). 

 

Det fanns även de som inte såg brösten som en symbol för deras kvinnlighet, utan 

var ganska nöjda efter operationen. De såg livet i sig som mycket viktigare än att 
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fortfarande kunna agera sexuellt (Takahashi & Kai, 2005; Lackey et al. 2001). 

Saker som att gå på dejter, vara med i skönhetstävlingar och bli uppskattade av 

sina partners beskrev kvinnorna som vändpunkter på vägen till ett ökat 

självförtroende och att återigen kunna se sig själv som kvinna (Wilmoth, 2001).  

 

Män som upplevde att de hade förlorat sin manlighet till följd av cancern beskrev 

att sjukdomen satte stopp för sexlivet då de inte längre kände sig attraktiva 

(Jakobson et al. 2000). De rapporterade även om en ökning av symtom jämfört 

med män som kände sig lika eller mer attraktiva efter sjukdomen (Rudberg et al. 

2002; Jakobson et al. 2001). 

 

Att få nya tankar och känslor 

Cancerpatienter upplevde en rädsla över att återuppta sexlivet efter cancern. 

Tankarna kretsade kring hur deras partner skulle reagera över det förändrade 

utseendet som behandlingar och operationer gav. Det gjorde att de undvek att visa 

sig nakna inför sin partner. Det fanns även personer som inte upplevde samma 

rädsla, då de hade vant sig med sitt nya utseende (Takahashi & Kai, 2005; Lackey 

et al. 2001). En bröstcancerpatient beskrev det så här:  

Jag är fast besluten om att inte visa ärret för min man därför att jag 

är mycket rädd för att han ska tappa lusten för mig. … Det är något 

skört och känsligt omkring män, tycker inte du det? Jag tyckte det var 

bättre att inte visa honom något som mitt ärr. Jag är orolig över att 

han ska förlora sexuellt intresse för mig om han ser det (Takahashi & 

Kai, 2005, s.1285). 

 

Tankarna berörde även rädslor över att den andra kroppens tryck mot 

operationsärren under samlaget kunde vara smärtsamt (Takahashi & Kai, 2005) 

eller att deras partner skulle ha relationer på sidan om, då kvinnornas förmåga att 

tillfredställa sin partner var nedsatt. Det fanns de som var rädda över att 

sjukdomen kunde förvärras om de hade sex (Kritcharoen et al. 2005). Cancern 

gjorde också att patienter blev deprimerade, som i sin tur ledde till minskad 

sexuell lust (Can et al. 2008; Tierney et al. 2006; Takahashi & Kai, 2005). 
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Existentiella tankar om liv och död som gjorde att de inte kunde tänka på sex 

överhuvudtaget förekom också (Westman et al. 2006).  

 

Förändringar i parrelationen 

I temat redovisas upplevelser av hur sexualiteten värderas i relationen och hur 

behovet av stöd förändras. 

 

Att ha nya sexuella behov  

De sexuella behoven i parrelationen förändrades på olika sätt för cancerpatienter. 

Bröstcancerpatienter som tyckte sex var en viktig del av relationen innan de fick 

cancer, kom fortare igång med sexlivet efter sjukdomen jämfört med de som inte 

hade samma behov (Takahashi et al. 2008; Takahashi & Kai, 2005). Det kunde 

upplevas viktigt att återuppta sexlivet snabbt för att stärka relationen (Takahashi 

& Kai, 2005).  

 

De som tyckte att sex inte längre var lika viktigt undvek eller slutade att ha sex 

och såg det inte som ett hot mot relationen (Kritcharoen et al. 2005; Takahashi & 

Kai, 2005). Patienter med cervixcancer både undvek och upplevde mindre sexuell 

tillfredställelse jämfört med tidigare (Kritcharoen et al. 2005). 

Bröstcancerpatienter hade svårare att fortsätta eller undvek helt att ha ett sexuellt 

liv jämfört med de som inte haft cancer (Can et al. 2008). En bröstcancerpatient 

som hade slutat ha sex pga. att det gjorde för ont sade:   

Jag hörde på radion om att så kallade ”sexlösa par” ökar. Jag antar 

att vi är en av dem. Men det är inget akut problem för oss… min man 

känner på samma sätt, tror jag. Vi har inte allvarligt talat om sex 

därför att vi är ganska nöjda med livet vi har nu (Takahashi & Kai, 

2005, s.1285-1286).   

 

Majoriteten tyckte att cancern hade gjort den sexuella relationen till en börda 

Takahashi & Kai, 2005), men det fanns också de som inte tyckte att den hade 

påverkats efter cancerbehandlingen (Takahashi et al. 2008; Takahashi & Kai, 

2005) samt att vissa tyckte att den hade förbättrats (Takahashi et al. 2008).  
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Då sexlivet tog slut hoppades flera personer att framtida relationer skulle 

innehålla mer än bara sex och istället vara mer känslomässigt tillfredställande 

(Jakobsson et al. 2001; Wilmoth, 2001). En person med prostatacancer uttryckte 

det så här:   

Tja, det är bara så det är, och det finns inget att göra åt det. Men, det 

är inte bara sexlivet som gör en relation. Och när du kommer dit, 

förstår du det på en annan nivå än du gjorde tidigare. Relationen kan 

ta fördel av det och närhet och värme betyder lika mycket (Jakobsson 

et al. 2001, s. 63). 

 

Att få stöd av en medmänniska 

Stöd i relationen upplevdes olika för cancerpatienter. Åtskilliga upplevde negativt 

stöd och en del förlorade sina partners, andra tyckte deras partner var en källa av 

styrka. Det fanns bröstcancerpatienter som hellre levde utan män. Om männen 

inte kunde hantera deras diagnos eller ändrade uppfattning efter operationen 

kunde de lika gärna gå (Wilmoth & Sanders, 2001). En kvinna hade precis 

berättat för en man hon börjat dejta om sin bröstcancer, då hon gick ut i köket för 

att hämta en drink. När hon kom tillbaka hade han gått därifrån (Wilmoth, 2001). 

 

Det fanns de som upplevde att de hade mer att ge till relationen när de hade haft 

cancer (Wilmoth & Sanders, 2001). Par försökte aktivt lösa problemen, men alla 

lyckades inte och gick därför skilda vägar (Takahashi & Kai, 2005). 

Stöd i relationen hade effekt på hur väl de anpassade sig till de sexuella 

konsekvenserna och var viktigt för att kunna handskas med behandlingen och 

bieffekterna av den. Det ansågs svårt att klara sig utan stöd, men att leva i ett 

olyckligt äktenskap var bättre än att inte ha någon alls (Wilmoth, 2001). En 

kvinna berättade: 

 På grund av att vi haft några problem i äktenskapet, du vet, tanken på 

separation har slagit mig många gånger. Sen efter cancern, känner 

du, ”Nåväl, ingen annan kommer att vilja ha mig ändå för jag är 

märkt för livet” (Wilmoth, 2001, s. 283).   
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Män behövde stöd för att kunna upprätthålla rollen som mannen i familjen 

(Jakobsson et al. 2000). Innan cancern hade familjen kommit på andra plats, men 

efteråt hade de insett betydelsen av att vårda relationen (Westman et al. 2006). 

Partnern var en källa av stöd och erfarenheten var att cancern gjorde relationen 

starkare (Lackey et al. 2001), men det fanns även män som tyckte att cancern haft 

en negativ effekt på relationen (Kritcharoen et al. 2005). 

 

Socialt stöd förbättrade lungcancerpatienters sinnesstämning, men hade ingen 

effekt på den sexuella funktionen. Troligtvis påverkade humöret patienternas 

livskvalitet och därmed indirekt den sexuella relationen (Shell et al. 2008). De 

kvinnor som hade en partner kände en större emotionell närhet än de som var 

singlar (Tierney et al. 2006). När partnern var förstående över de sexuella 

förändringarna och väntade tills hon ville återuppta sex, blev det ingen kris i 

förhållandet. De som hade en öppen sexuell kommunikation med varandra 

upplevde att det blev bättre (Takahashi & Kai, 2005).   

Han förstod mitt tillstånd och sa till mig att sex inte var allt. Jag 

kände mig något ledsen för hans skull, men kände mig också lättad 

över att jag uppriktigt kunde framföra besvär för honom (Takahashi & 

Kai, 2005, s.1286).   

 

Diskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva cancerpatienters erfarenheter av 

sin sexualitet. Det mest utmärkande i resultatet var att cancerpatienter försökte 

hitta sin nya sexualitet. Det sexuella livet hade påverkats mest åt det negativa 

hållet, men genom ett nytt perspektiv på livet och genom att hitta nya behov 

kunde det utvecklas till något positivt.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att de flesta patienter får ett nytt sexuellt liv. Majoriteten var 

missnöjd då deras sexualitet hade förändrats på ett negativ sätt. Forskning har 

visat att merparten av sjuksköterskor sällan frågade cancerpatienter om problem 

med den sexuella funktionen (Hautamäki et al. 2007). Flera yrkesgrupper som 

arbetar med onkologisk omvårdnad saknade sexologisk utbildning (Hulter, 2008, 
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s.598). För sjuksköterskor är det nödvändigt för att kunna fråga mer om den 

sexuella funktionen. Om frågorna tas upp oftare kommer fler att uppleva sitt nya 

sexuella liv som positivt. 

 

I resultatet framkommer att patienter fick ett nytt perspektiv på livet efter cancer. 

Patienter hade ofta en positiv syn på livet trots minskad livskvalitet pga. den 

försämrade sexuella funktionen. Enligt Carlsson (2007) har flera studier visat att 

personer med allvarliga sjukdomar rapporterade lika god livskvalitet som friska, 

då betydelsen av livskvalitet ändrades efter sjukdomen (Carlsson, 2007, s.76). 

Sexualiteten innehåller så mycket mer än det fysiska. Det sexuella behovet 

kommer att ändras vid en svår sjukdom, men med nya perspektiv på sexualiteten 

kan det upplevas lika bra som tidigare.    

 

Resultatet visar att leva med en ny kropp som man och kvinna innebar många 

fysiska problem med den sexuella funktionen. Litteratur visar på olika 

anledningar till att cancerpatienter inte tog upp sina problem med hälso- och 

sjukvårdspersonal. De litade på att personalen skulle frågat om det var viktigt 

(Hordern & Street, 2007a; 2007b). Kvinnliga cancerpatienter rankade information 

om sexualiteten lägst (Browall, Carlsson & Horvath, 2004) och män tyckte det var 

viktigare att överleva än att fråga om de sexuella konsekvenserna (Berterö, 2004). 

Det är viktigt att ha kunskap om olika fysiska problem som kan uppstå och vara 

medveten om att inte alla berättar om sina problem. Sjuksköterskor måste våga 

lyfta fram frågor om sexualiteten, samt vara lyhörd för vad patienten vill veta.  

 

Resultatet visar att kvinnor och män fick en ny självbild som påverkade 

sexualiteten. De ändrade uppfattning om sig själva som man och kvinna. I 

litteraturen står det att män hade svårt att känna sig manliga efter en 

cancerbehandling, då hår på bröstet och skägg försvann (Berterö, 2004). Kvinnor 

såg sin sexualitet som mer än något fysisk, det handlade också om hur hon 

upplevde sig själv (Lavin & Hyde, 2006). En livshotande sjukdom kan medföra en 

stor påverkan på självbilden och upplevelsen av att känna sig attraktiv (Carlsson, 

2007, s.176). Sexologisk rehabilitering ska utöver kropp och relation även bygga 
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på kunskap om identitet (Hulter, 2008). Om vi ska se till hela människan ska även 

psykologisk rehabilitering ingå som en naturlig del för cancerpatienter.  

 

Det framkommer i resultatet att kvinnor hittade andra saker som gjorde att de 

kunde känna sig mer kvinnliga, medan män inte gjorde det i samma utsträckning. 

Finns det skillnader mellan könen i vad de uppfattar som manligt respektive 

kvinnligt? Hulter (2004) menar att kvinnors omsorg om ett barn med alla känslor 

och upplevelser det innebär, var minst lika, om inte viktigare än det sexuella för 

att de skulle känna sig kvinnliga (Hulter, 2004, s.77). Mannens upplevelse av 

manlighet var däremot mer knuten till penisen och förmågan att få erektion och 

sädesuttömning, samt att kunna tillfredsställa kvinnan sexuellt (Hulter, 2004, s. 

81-82; Berterö, 2004). För att på bästa sätt kunna hjälpa patienter på deras väg att 

hitta sin nya självbild kan det vara bra att ha en uppfattning om vad män och 

kvinnor själva identifierar sig med och inte bara gå efter allmänna uppfattningar.  

 

Resultatet visar att nya tankar och känslor på att återuppta den sexuella relationen 

hämmades på grund av att många patienter var rädda. Horden och Street (2007a) 

visar att patienter upplevde att de blev lämnade i sticket av personalen och inte 

gavs tillfälle att diskutera frågor om sexualiteten. De fick då en känsla av att de 

var ensamma om problemen (Horden & Street, 2007a). Det är viktigt att tidigt 

bjuda in patienter till att diskutera sexualiteten, men samtidigt inte överösa dem 

med information (Carlsson, 2007, s.194-195). Samtal kan hjälpa patienter att börja 

acceptera sin nya kropp och sitt nya liv. De som varit med om samma sak kan 

träffas i samtalsgrupper och utbyta tankar och erfarenheter med varandra. 

Tankarna kan då upplevas som mer normala och få cancerpatienter att må bättre.  

 

PLISSIT-modellen (Bilaga 4:1 & 4:2) är användbar för sjuksköterskor i samtal 

kring sex. PLISSIT är en förkortning av Permission, Limited Information, Specific 

Suggestion och Intensive Therapy, dvs. tillåtelse, begränsad information, konkreta 

förslag och intensiv terapi. Den är speciellt utvecklad för sexuell rådgivning och 

ger sjuksköterskor hjälp att på ett strukturerat sätt låta patienten bearbeta sina 

tankar (Carlsson, 2007, s.193-195; Borg, 2000/2003, s.84-87).  
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I resultatet kommer det fram nya sexuella behov i parrelationen. Patienter som 

inte återupptagit sexuell aktivitet efter cancern hade heller inte avsikt att göra det. 

Vad upplevde partnern? I en studie upplevde partners till en som haft cancer att 

relationen mellan dem hade stärks och att de kom varandra närmare jämfört med 

innan sjukdomen. Det fanns också negativa känslor hos partnern över brister i den 

sexuella relationen och en sorg över att den var ”borta” (Hawkins et al. 2009). Då 

sexualiteten är en integrerad del av människans personlighet och driver oss att 

söka kärlek, kontakt, värme och närhet (Borg, 2000/2003, s.81) är det av 

betydelse att partnern också får stöd. Parterapi kan hjälpa par att kommunicera 

och hitta ett nytt sexuellt liv tillsammans. Det är inte säkert att sex är det 

viktigaste i en relation, men alla ska få möjlighet att återuppta sexlivet om de vill.    

 

Resultatet visar att få stöd av en medmänniska påverkade relationen såväl positivt 

som negativt. Vilket stöd får partnern i förhållandet?  I litteratur framkommer det 

att den som är sjuk ofta upplevde sig som en börda i hemmet. Anhöriggrupper 

gjorde att partnern kom hemifrån och fick egen tid till återhämtning. Alla i 

gruppen var i samma situation och det gjorde det lättare att berätta om sitt 

förhållande. Det finns ett behov av studier som redovisar resultat av stödgrupper 

för cancerpatienter (Carlsson, 2007, s.141-142). Partnern behöver eget stöd för att 

orka hantera situationen. Anhörigträffar kan vara bra för att få stöd av andra. 

Cancerpatienter kan ha dåligt samvete över hur de påverkat förhållandet. Framför 

allt är det viktigt att orka med livet hemma, då mer och mer cancervård erbjuds i 

hemmet.  

 

Metoddiskussion 

Urvalet av artiklar i litteraturöversikten utgick från att försöka få en bred bild av 

cancerpatienters upplevelser och inte fokusera på en specifik cancersort. Därför 

valdes också artiklar från hela världen där både män och kvinnor ingått, vilket kan 

ha påverkat överförbarheten negativt, då resultaten inte direkt kan överföras på 

enskilda patientgrupper. Begränsningar i ålder kan också ha påverkat detta. 

Anledningen till den breda inriktningen var att cancerpatienters upplevelser av 

sexualiteten inte var tillräckligt studerat. Den manuella sökningen genomfördes 

inte så noggrant, då redan femton artiklar var hittade efter databassökning. Fler 
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intressanta artiklar kan därför gått förlorade. Andra databaser, söktermer och 

kombinationer hade eventuellt gett ett annat urval och därmed ett annat resultat. 

 

Granskningen av artiklarna visade på en hög kvalitet. Samtliga artiklar som valdes 

ut var av grad I. Bedömningsmallarna som användes var väl utformade och 

tidigare använda inom omvårdnadsforskning, vilket ökar trovärdigheten. 

Dock innehöll de delar som var svåra att tillämpa på en del artiklar. Då kunde det 

varit bättre med en mer övergripande mall att arbeta efter. Det var en styrka att 

båda författarna granskade alla artiklar var för sig. 

 

Innehållsanalysen var inspirerad av Graneheim och Lundman (2004) och följdes 

inte fullt ut. En styrka med analysen var att båda författarna analyserade samtliga 

artiklar, vilket ökar trovärdigheten. Låsningen vid fyra domäner gjorde det svårt 

att placera meningsenheterna på rätt ställe då många gick in i varandra. Därför 

valdes teman istället för kategorier, vilket gör att delar av resultatet återkommer i 

flera teman. Det textnära arbetet motiverade inte en latent innehållsanalys. En 

tabell över analysförfarandet kändes inte nödvändigt, då bara en del och inte allt 

analyserat material kunde redovisas.     

   

Resultatet speglar syftet väl och ger en bra bild av cancerpatienters upplevelser av 

sexualiteten. Studien är kvalitativ, men innehåller både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar. På grund av studiens kvalitativa design och då syftet var att 

studera upplevelser, fanns det ingen anledning att redovisa procent och p-värden. 

En persons upplevelse bedömdes lika viktig som flera personers upplevelser. 

Därför redovisades  kvalitativa och kvanitativa studier på samma sätt. Citaten 

syftade till att ge styrka åt arbetet och öka trovärdigheten. Citaten översattes till 

svenska för att underlätta för läsaren. Valet att ibland nämna vilken typ av cancer 

patienten har grundar sig i att det ansågs viktigt i sammanhanget, då delar av 

resultaten endast var representativt för vissa cancersorter. Stora delar av resultatet 

är hämtade från ett fåtal artiklar med samma författare. Det kan vara en fördel att 

forskarna är väl insatta i ämnet, men även en nackdel då artiklarna inte 

representerar hela forskningsområdet.  
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Konklusion 

Sjuksköterskor har en viktig uppgift att hjälpa och stötta cancerpatienter att gå 

vidare och hitta sin nya sexualitet. Det är viktigt att se till hela människan i den 

sexologiska rehabiliteringen. Kunskap om kroppen, det mentala och parrelationen 

måste ingå. Det behövs mer sexologisk utbildning i sjuksköterskeprogrammet för 

att frågor om sexualitet ska lyftas fram och kunna anpassas efter varje individ.  

Cancerpatienter behöver lära sig att leva med sin nya sexualitet, men behovet av 

hjälp från sjukvårdspersonal är inte alltid tillgodosett. Sjuksköterskor kan erbjuda 

mer stödgrupper för patienter och deras partner.  

 

Det finns till synes inte tillräckligt med forskning om hur cancerdiagnoser 

påverkar sexualiteten. Det finns mer forskning om kvinnors upplevelser av 

sexualiteten jämfört med mäns upplevelser. Mer kvalitativ forskning behövs för 

att få en djupare förståelse av upplevelserna. Forskningen kan hjälpa 

sjuksköterskor att få en ökad förståelse för cancerpatienters upplevelser av sin 

sexualitet. I omvårdnadsarbetet måste sjuksköterskor synliggöra problemet som 

viktigt för patienten och göra det mer betydelsefullt. Ett användbart redskap för att 

möjliggöra det är PLISSIT-modellen. Sökordet sexualitet/reproduktion utelämnas 

alltför ofta i omvårdnadsdokumentation. Den här litteraturöversikten ger ökad 

kunskap inom området och kan få sjuksköterskor att uppmärksamma sexualiteten 

mer och låta det ingå som en naturlig del i deras arbete. 

 

Ett förslag på fortsatt forskning är att göra en empirisk studie där stödgrupper 

indelat i olika fokusgrupper följs och sedan ser vilket resultat det ger. Hjälper 

stödgrupper patienter och partner att hitta sin nya sexualitet?    
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Översikt av resultatdelens analyserande litteratur   Bilaga 3  
 

Förf.  
Årtal 
Land 

Studiens 
syfte 

Design/ 
Data-
insamlings-
metod 

Deltagare Analys-
metod 

Huvud- 
resultat  

Kval-
itet  

Can et al. 
2008 
Turkiet 

Beskriva 
sexuallivet 
och faktorer 
som 
påverkar 
sexualiteten 
hos kvinnor 
med 
bröstcancer.  

Kvantitativ, 
deskriptiv/ 
Enkäter och 
intervjuer. 

40 med 
bröst- 
cancer, 
40 friska 
kvinnor,  
30-59 år.  

Statistiska 
analyser: 
χ

2-test, 
Mann-
Whitney 
U-test,  
Kruskal 
Wallis, 
Spearman 
correlation. 

Experiment-
gruppen 
upplevde 
problem med 
upphetsning, 
lubrikation, få 
orgasm och 
tillfredställ-
else. 

Grad 
I  

Ekwall  
et al.  
2003 
Sverige 

Beskriva vad 
kvinnor med 
gynekolo-
gisk cancer 
tyckte var 
viktigt i 
sjukvården. 

Kvalitativ/ 
Intervjuer  

14 
kvinnor, 
33-80 år. 

Innehålls-
analys 

Optimal vård, 
kommunika-
tion, självbild 
och sexualitet 
var centrala 
delar för kval-
iteten inom 
sjukvården.  

Grad 
I 

Greenwald 
et al.  
2008 
USA 

Bedöma 
sexualiteten 
och den 
sexuella 
funktionen 
hos kvinnor 
som 
behandlats 
för cervix-
cancer. 

Kvantitativ/ 
Enkäter 

179 
kvinnor, 
29-69 år. 
 

Statistiska 
analyser: 
Summary 
statistics, 
Logistic 
regression, 
Odds 
Ratio.  

En majoritet 
av kvinnorna  
sade sig vara 
sexuellt aktiva 
(81,1%),  och 
njöt av sex 
(90,9%). 

Grad 
I  

Jakobsson  
et al.  
2001 
Sverige  

Undersöka 
sexuella 
problem 
efter prostata 
cancer 
jämfört med 
andra män.  

Kvantitativ/ 
Enkäter 
 

155 med 
prostata 
cancer, 
131 med 
förstorad 
prostata 
och 129 
friska män 
45-85 år.  

Statistiska 
analyser: 
Kruskal 
Wallis, 
MannWhit
ney U-test, 
Wilcoxon, 
Spearman 
correlation, 
χ

2-test.  

Män med 
prostata 
cancer och 
godartad 
förstorad 
prostata hade 
mer sexuella 
problem än 
friska män. 

Grad 
I 

Jakobsson  
et al. 
2000 
Sverige 

Undersöka 
erfarenheter 
av 
urinproblem, 
kateter-
behandling 
och sexuella 
konsekvens-
er hos män 
med prostata 
cancer.  

Kvalitativ/ 
Intervjuer 
 

25 män 
som haft 
prostata 
cancer.  
63-72,5 år. 

Fenomeno-
logisk 
Hermen-
eutik 

Leva med 
urin-, kateter- 
och sexuella 
problem i 
närvaron av 
prostata 
cancer 
beskrevs utåt 
som enkla 
saker. 

Grad 
I  



Kritcharo-
en 
et al.  
2005 
Thailand  

Beskriva 
patienters 
och deras 
partners 
uppfatt-
ningar av 
könsroller 
och 
sexualitet 
före och 
efter cervix-
cancer.   

Mixed  
Explorativ/ 
Enkäter  
och 
Intervjuer  
 

97 par 
deltog 
varav 6 på 
djupet.   
30-65 år. 

Statistiska 
analyser 
och 
Innehålls-
analys 

Könsrollerna 
och 
sexualiteten 
ändrades för 
kvinnor med 
cervixcancer 
och deras 
partners efter 
cancer 
behandlingen.  

Grad 
I 

Lackey  
et al.  
2001 
USA 

Beskriva 
vilka 
erfarenheter 
afro- 
amerikanska 
kvinnor har 
av att leva 
med bröst-
cancer från 
diagnos och 
under 
inledande 
behandling.  

Kvalitativ/ 
Intervjuer 
 

13 kvinnor 
30-69 år. 

Fenomeno-
logisk 

Den upplevda 
banan: hitta 
knölen, få 
diagnosen, 
opereras etc. 
Femininet: 
förlora bröst 
och hår, 
sexuell 
attraktion.   
Spirituellt: lita 
på gud.   

Grad 
I  

Rudberg  
et al. 
2002 
Sverige 
 

Skildra och 
jämföra med 
ett urval av 
befolkningen 
olika 
symtom 
efter 
behandling 
av testikel-
cancer.  

Kvantitativ/ 
Enkäter 
 

277 män 
med 
testikel- 
cancer, 
392 utan. 
18-83 år. 

Statistiska 
analyser: 
χ

2-test, 
students 1-
way 2-
tailed t-
test, 
spearman 
ranks test. 

Män med 
sexuella 
dysfunktioner, 
känsla av att 
vara mindre 
attraktiva och 
infertilitet, 
upplevde mer 
självupplevda 
symtom än 
andra män.  

Grad 
I 

Shell et al.  
2008  
USA  

Undersöka 
förändringar 
i sexuella 
funktioner 
under 
lungcancer 
behandling.    

Kvantitativ 
Prospektiv/ 
Enkäter 
 
 

32 kvinnor 
27 män, 
28-89 år. 

Statistiska 
analyser: 
summary 
statistics, t-
test, χ2-
test, 
multiple 
linear step-
wise 
regression. 

En minskad 
sexuell 
funktion. 
Socialt stöd 
hade effekt på 
sinnes-
stämningen 
som 
påverkade 
sexuella 
funktioner. 

Grad 
I 

Takahashi  
et al. 
2008 
Japan 

Utforska 
effekten av 
bröstcancer 
på japanska 
patienters 
sexualliv. 

Kvantitativ/ 
Enkäter 

85 kvinnor 
Ca:40-50 
år. 

Statistiska 
analyser: 
deskriptiv 
statistik, 
multipla 
logistiska 
regressions
- analyser, 
χ

2-test. 

85,9% 
återupptog sex 
efter 
operation, de 
flesta av dom 
rapporterade 
sexuella 
förändringar, 
nästan 60%  
hade mindre 
sex än innan 
operation. 

Grad 
I  



Takahashi 
& Kai,  
2005 
Japan 

Utforska 
kvinnors syn 
på sexualitet 
efter 
behandling 
för bröst-
cancer. 

Kvalitativ/ 
Semi-
strukturerade 
intervjuer 

21 kvinnor 
28-54 år. 

Grounded 
theory 

Fyra 
teman:Tvekan 
inför att 
återuppta sex 
efter 
behandling, 
sexuella 
förändringar, 
coping-
strategier, 
långsiktiga 
resultat. 

Grad 
I 

Tierney 
et al.  
2006 
USA  

Beskriva 
sexuella dys-
funktioner 
och  
menopaus 
symtom hos 
kvinnor 
under 
behandling 
av blod-
cancer med 
blodstam-
cellstrans-
plantation.  

Kvantitativ/ 
Enkäter 
 

48 kvinnor 
och 28 
partners. 
22-50 år. 

Statistiska 
analyser: 
summary 
statistics, 
Pearsons 
correlation, 
Spearmann 
correlation,  
t-test.  

73 procent av 
kvinnorna 
rapporterade 
en minskad 
libido och 48 
procent av 
kvinnorna 
rapporterade 
en 
missnöjdhet 
över deras 
sexualliv i 
stort.  

Grad 
I 

Westman  
et al.  
2006 
Sverige 

Beskriva 
cancer-
patienters 
existentiella 
reflektioner. 

Kvalitativ/ 
Intervjuer 
 

5 kvinnor 
5 män 
56-74 år. 

Innehålls-
analys 

Livet, 
sjukdomen 
och döden.  
Meningen 
med livet, 
gud/högre 
kraft, hälsa, 
arbete, 
relationer, 
sexualitet, 
orsak till 
cancer och 
behandling .     

Grad 
I 

Wilmoth 
& 
Sanders, 
2001 
USA 

Identifiera 
personliga 
problem och 
bekymmer 
som afro- 
amerikanska 
kvinnor har 
efter bröst-
cancer.  

Kvalitativ, 
explorativ/ 
Fokus- 
Grupper 
 

16 kvinnor 
30-75 år. 

Innehålls-
analys  

Fem teman: 
kroppsutseend
e, socialt stöd, 
hälsa, 
menopaus och 
lära sig att 
leva med en 
kronisk 
sjukdom.    

Grad 
I 

Wiltmoth  
2001 
USA 

Beskriva 
viktiga 
aspekter i 
sexualiteten 
hos kvinnor 
efter bröst-
cancer. 

Kvalitativ/ 
Intervjuer 
 

18 kvinnor 
35-68 år. 

Grounded 
Theory  

Förluster (bl.a. 
förlust av 
sexuella 
känslor) och 
vad som 
påverkar.   

Grad 
I 
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PLISSIT-modellen ur Carlsson (2007, s.194) 

 



 

     Bilaga 4:2 

PLISSIT-modellen ur Borg (2003, s.85) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


