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Brystkræft er blevet en relativt hyppig dødsårsag blandt kvinder, og der forskes intenst i at opdage 
og behandle sygdommen så tidligt som muligt. At få diagnosen brystkræft udgør en meget stor 
belastning for de kvinder, det rammer. Brystkræft i et tidligt stadium kaster de fleste kvinder ud i en 
krise, som hovedparten klarer sig igennem i løbet af det første år efter operationen.

Kvinders psykosociale tilpasning afhænger af mange faktorer, bl.a. operationsmåde: Fjernes hele 
brystet, eller fjernes kun knuder og lymfekirtler. Ved den førstnævnte operation ses en dårligere 
psykoseksuel tilpasning, men de to grupper klarer sig lige godt med hensyn til angst, depression og 
humørmæssige svingninger.

I en lang række undersøgelser har man bygget på den grundantagelse, at hovedproblemet for den 
brystkræftramte i et tidligt stadium er sygdommens (og behandlingens) virkning på kropsbilledet. 
Mange undersøgelser  har  derfor  fokuseret  på,  i  hvilken udstrækning brystkræftpatienten fortsat 
føler sig tiltrækkende, kvindelig og seksuelt attråværdig efter behandlingen. Tidligere lagde man 
mest vægt på tabet af brystet; i dag undersøger man især oplevelsen af den kropslige forandring, og 
hvordan den forandring medvirker til tab af selvtillid i forhold til de nærmeste.

En gruppe amerikanske forskere har stillet sig selv spørgsmålet: Er kropsbilledet overhovedet den 
vigtigste bekymring for brystkræftpatienter?

I en undersøgelse af 223 kvinder med brystkræft i et tidligt stadium, som blev fulgt gennem et år, 
fandt de, at det var helt andre temaer, der dominerede. Kvinderne var først og fremmest optagede af, 
om kræften ville komme igen på et senere tidspunkt, hvor meget smerte kræften og behandlingen 
ville indebære, om kræften ville medføre døden, hvilke skader ville behandlingen give, og – da det 
var i USA – hvor store ville hospitalsregningerne blive. Bekymringerne om et ændret kropsbillede 
var til stede, men i moderat grad; bekymringer om at blive kasseret af partneren pga sygdommen 
var minimale. Yngre kvinder havde dog flere seksuelle og partnerrelaterede bekymringer end ældre 
kvinder.

At kende en patientgruppes væsentligste bekymringer er vigtigt, fordi vi her får et billede af, hvad 
der er på spil: det drejer sig om liv og død, smerter og kropsskader fra behandling. Set i lyset heraf 
bliver  det  ændrede kropsbillede og frygten  for,  om manden forlader  forholdet,  for  de fleste  til 
sekundære temaer. Konsekvenser for behandlingen må være, at de eksistentielle temaer, den mulige 
død, må konfronteres direkte og være det primære fokus for de fleste patienter.

Forskerne  analyserede  også,  i  hvilket  omfang  bekymringerne  kunne  forudsige  følelsesmæssig 
belastning  samt  seksuelle  og  sociale  problemer.  Det  viste  sig,  at  udtalte  liv/død  og 
smertebekymringer sammen med seksualitetsbekymringer var indikatorer for følelsesmæssige og 
seksuelle  problemer.  Hvis  bekymringerne  om  at  kunne  blive  kasseret  af  partneren  var 
fremtrædende, var der ligeledes langt større sandsynlighed for brud i de sociale relationer. Så selv 
om  seksualitets-  og  forkastelsestemaerne  ikke  var  så  almindelige,  så  var  de  alligevel 
betydningsfulde markører for det senere forløb.



Forskergruppen konkluderer,  at  der  findes en fælles  kerne i  de psykologiske oplevelser  hos  de 
brystkræftramte kvinder i en tidlig fase af sygdommen.
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