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Sammanfattning 

Bakgrund: Cancerbehandlingar kan medföra konsekvenser hos kvinnor så som 

skador på äggstocksvävnaden vilket kan leda till medicinsk infertilitet. 

Fertilitetskonservering är en metod för att bevara könsceller vid risk för infertilitet 

som bör erbjudas till kvinnor vid ett cancerbesked beroende på cancertyp, 

cancerbehandling och relationsstatus. Syfte: Litteraturstudiens syfte var att belysa 

kvinnors upplevelse av information om fertilitet och risk för infertilitet relaterat till 

sin cancerbehandling. Metod: Litteraturstudien genomfördes och grundades på åtta 

resultatartiklar, fem kvalitativa och tre kvantitativa. Resultat: Det finns en tydlig röd 

tråd i samtliga resultatartiklar att kvinnor upplevde att informationen relaterat till hur 

deras fertilitet kunde komma att påverkas av cancerbehandlingen varit bristande eller 

helt uteblivit. Vid information var upplevelsen ofta negativ och kvinnorna lämnades 

ovetandes med funderingar och tankar. Resultatet har delats in i två teman: Bristande 

information och Ojämlik information. Konklusion: Då vi i dagens samhälle har större 

chanser att överleva cancer än tidigare bör hälso- och sjukvårdspersonal prioritera 

individen och fokusera på livet efter cancern. Informationen som ges till patienter bör 

individanpassas för att ge patienter den bästa förutsättningen till familjebildning efter 

cancerbehandlingen. 
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Abstract 

Background: Cancer treatments can have many consequences in women where 

damage to their ovarian tissue can lead to medical infertility. Fertilitypreservation is a 

method that should be offered to women undergoing cancer treatment to preserve 

gametes in women in risk of becoming infertile depending on cancer diagnosis, 

cancer treatment and relationship status. Aim: The aim of the literature study was to 

illuminate women's experiences receiving information regarding fertility and risk of 

infertility during a cancer treatment. Method: The literature study was based on five 

qualitative and three quantitative studies. Result: There's a distinct red line in 

women's experiences of lack off or no information at all related to how fertility could 

be affected by a cancer treatment. When informed the experience was mostly negative 

and women were left unknowing with reflections and thoughts. Out of the eight 

studies two main themes emerged: Lack of information and Non equal information.  

Conclusion: Because of the chances of cancer survival in todays society are higher 

than before the healthcare community needs to prioritize individuals and focus on life 

after cancer. Information given should be individualized for patients to enable the best 

conditions for family planning after a cancer treatment.
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Inledning 

Enligt Socialstyrelsen och Cancerfonden (2018) drabbades 30 511 kvinnor av cancer 

år 2016 i Sverige. Kvinnor som drabbas av cancer i fertil ålder upplever ouppfyllda 

behov av information beträffande hur fertiliteten kan påverkas av den 

cancerbehandling de ska genomgå. Avsaknaden av fertilitetsrådgivning som rör risk 

för tidig menopaus, vilka fertilitetsbevarande åtgärder som finns och information om 

alternativ familjebildning är stor (Benedict et al. 2016). Fertilitetskonservering 

garanterar inte lyckad reproduktivitet men det ger möjlighet till framtida planer för 

familjebildning (Robson, 2019). 

World Health Organization (2016) har arbetat fram ett ramverk för hur vården globalt 

ska implementera personcentrerad vård. Visionen för framtiden är att alla människor 

ska ha tillgång till sjukvård som grundas i personcentrerad vård. Ramverket är 

framställt så att det kan användas av alla länder oavsett ekonomiska faktorer. World 

Health Organization förespråkar att gemensamt engagemang och värderingar samt att 

god kommunikation är nödvändiga förutsättningar för att kunna upprätthålla en 

integrerad sjukvård med hög kvalité och personcentrerat synsätt (World Health 

Organization (WHO), 2016). I Sverige finns lagar och riktlinjer som hälso- och 

sjukvård skall förhålla sig till. Enligt svensk lagstiftning ska information anpassas till 

patienter oavsett bakgrund, ålder och det hälsotillstånd patienten står inför (SFS 

2014:821). Vårdgivare har som skyldighet att förvissa sig om att mottagaren har 

förstått information som delgivits, detta ska ske både skriftligt och muntligt. Patienter 

ska alltid lämna samtycke till den vård som är planerad och ett samtycke kan tas 

tillbaka av patienten vid samtliga tillfällen under vårdtiden (SFS 2014:821). Brist på 

nödvändig information eller otillräcklig kommunikation kan leda till att patienter inte 

har förmåga till att adekvata ta beslut beträffande sin vård (Engqvist Boman, et al., 

2018). Mycket information och medicinska termer vid ett vårdsamtal kan leda till att 

patienter slutar lyssna av ointresse eller låg förståelse. Tydlig och saklig information 

underlättar för patienter att ta adekvata beslut (Hart, et. al., 2020). Vårdpersonal ska 

bedriva vård med beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Patienten ska bemötas 

med respekt och erbjudas delaktighet genom hela vårdtiden och vårdpersonal ansvarar 

själv för att ovanstående kriterier uppfylls (SFS 2010:659). 

Bakgrund 

Cancerbehandling och fertilitet 

Kvinnan anses vara fertil från att hon kommer in i puberteten (13–18 år) fram till 

cirka 45 års ålder. Möjligheten att kunna bli gravid är som störst vid 20–25 års ålder. 

Efter 25 års ålder sjunker möjligheten att bli gravid gradvis och vid 45 års ålder är det 

endast ett fåtal kvinnor som lyckas bli gravida (Svensk förening för obstetrik och 

gynekologi, 2010). Statens offentliga utredningar och WHOs kliniska definition av 

infertilitet hos ett olikkönat par är oförmåga att uppnå graviditet efter fler än 12 

månader av regelbundet icke-preventivt sexuellt umgänge (WHO, u.å.; SOU, 
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2014:29). Infertilitet kan delas in som primär och sekundär. Vid primär infertilitet har 

graviditet eller födsel av ett levande barn aldrig uppnåtts. Sekundär infertilitet 

definieras av att fullgången graviditet och födsel av ett eller flera levande barn har 

föregåtts av infertiliteten (WHO, u.å.). Ofrivillig barnlöshet definieras på olika sätt 

beroende på situation och kan orsakas av olika faktorer, exempelvis ekonomiska, 

sociala och medicinska (SOU, 2014:29).  

Vid en cancerbehandling såsom kemoterapi eller strålbehandling kan biverkningarna 

hos kvinnor enligt Meirow och Nugent (2001) vara omfattande. Detta främst för att 

behandlingen fysiologiskt bryter ner äggstocksvävnaden vilket kan leda till medicinsk 

infertilitet. De skadliga effekterna av kemoterapeutiska medel bestäms generellt av 

deras mekanism, dosering och kombination med andra läkemedel. Det är dock viktigt 

att observera att patientens ålder och tidsintervallet mellan kemoterapi och 

reproduktionsförsök är de viktigaste faktorerna för efterföljande äggstocksfunktion. 

Således har äldre kvinnor en högre risk för kemoterapiinducerad dysfunktionalitet av 

äggstockarna och kemoterapiinducerad menopaus än yngre kvinnor som får samma 

kemoterapeutiska behandlingar. Kirurgisk behandling av gynekologiska cancerformer 

involverar ofta hysterektomi med uppenbar påverkan på reproduktionen (Meirow & 

Nugent, 2001).  

Bevarande av könsceller (fertilitetskonservering) innan en cancerbehandling kan ske 

på olika sätt. För kvinnor är den vanligaste metoden av fertilitetskonservering 

nedfrysning av embryon eller äggceller och ingreppet utförs på cirka två till tre 

veckor. (Robson, 2019). Behandling med läkemedel som skyddar könscellerna 

(gonadotropinfrisättande hormonanaloger) i samband med kemoterapibehandling har 

visat sig minska risken för att hamna i tidig menopaus med upp till 17% (Del Mastro 

et al., 2011). För prepubertala kvinnor som genomgår en kemoterapibehandling är 

frysförvaring av äggstocksvävnad ett fertilitetskonserveringsalternativ (Robson, 

2019), vid en strålbehandling kan äggstocksvävnaden omplaceras i kroppen där 

äggstocksvävnaden inte påverkas av strålningen (Terenziani, 2009). Personcentrerad 

vård bör övervägas då valet av metod för fertilitetskonservering beror på ålder, 

relationsstatus, cancertyp och typ av cancerbehandling (Robson, 2019).  

Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård strävar efter att tillgodose andliga, sociala, existentiella, 

psykiska och fysiska behov. Individen ska betraktas i centrum och sjukvården ska 

arbeta utifrån individens (personliga) upplevelse gällande sin ohälsa och sjukdom 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). I vården finns det risk för att individen enbart 

blir sedd utifrån sin sjukdom, sitt tillstånd eller det organ som inte fungerar. Detta 

medför att patientens möjlighet att påverka sin vård utifrån egna mål och önskemål 

kringgås (Svensk sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet och Dietisternas 

Riksförbund, 2019). Enligt Bolster och Manias (2009) poängterade sjuksköterskor 

vikten av att lära känna patienterna och bygga relationer med dem för att kunna utföra 
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en personcentrerad vård. Genom att lära känna och involvera patienterna i vården 

kunde patienterna ta beslut angående den vård de önskade vilket ledde till en positiv 

upplevelse av vården och pågående behandlingar (Bolster & Manias, 2009). 

Patienterna ska ses som en jämlik part och viktig del i besluttagandet kring vården 

(Svensk sjuksköterskeförening et al., 2019). Personcentrerad vård inkluderar 

omgivningen, personens resurser och prioriteringar medan patientcentrerad vård 

inkluderar patienten i en större grupp personer och sätter sjukdom och behandling i 

centrum (Svensk sjuksköterskeförening 2016). För sjuksköterskor innebär 

personcentrerad vård att möjliggöra val för patienterna genom att visa respekt och inte 

döma patienterna för sina val, oavsett konsekvenser av dessa (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Genom att lyssna på patienterna och ha en dialog kunde 

sjuksköterskor lära sig om patienterna, patienternas situation och deras tillstånd, vilket 

ledde till lämpligare och bättre anpassad rådgivning (Wigert et al., 2019). 

Personcentrerad vård är en bidragande faktor för att öka kvalitén av hälso- och 

sjukvård samt skapar möjlighet att hitta rätt stöd och behandling för patienterna. 

Vården ska balanseras mellan att vila på evidens och säkerhet, samtidigt som 

förtroende, respekt och att en god relation etableras mellan patienterna och hela 

vårdteamet (Svensk sjuksköterskeförening et al., 2019). Sjuksköterskor har en 

avgörande betydelse för om vården blir personcentrerad eller ej (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Enligt WHO (u.å) ökar bland annat patienternas tillit 

till hälso- och sjukvård samt bättre förmåga till egenvård och beslutstagande vid 

applicering av personcentrerad vård. 

Information och delaktighet 

Patientens förståelse av information kan tydligt förankras till upplevelsen av 

delaktighet (Engqvist Boman, et al., 2018). van den Berg et al. (2019) menar att 

cancerrelaterad fertilitetsvård sker på olika nivåer: patientens, professionens och 

organisationens. I samtliga nivåer finns flertalet barriärer vilka betraktas ur 

professionens synvinkel. Barriärer på patientnivå är exempelvis att fertilitet inte är en 

prioritering för patienten (van den Berg et al., 2019). Brist och väntan på information 

skapade oro och ångest hos patienten enligt studien av Dubois och Loiselle (2009). 

Med individanpassad information ökade möjligheten till förberedelser samt att kunna 

ställa frågor om behandling och biverkningar. Detta medförde lägre oro och ångest 

hos patienten. En kombination av fysisk muntlig information och att själv kunna läsa 

mer på internet eller i broschyrer skapade en större förståelse av sjukdomsförloppet 

hos patienten (Dubois & Loiselle, 2009). Kessels (2013) hävdar att muntlig 

information alltid ska kompletteras av visuell och/eller skriftligt material. På 

professionens nivå förekom barriärer som brist på kunskap om de olika alternativ 

patienten stod inför, vilka resurser sjukvården kunde erbjuda eller att det var brist på 

tid för information (van den Berg et al., 2019). I samband med medicinsk information 

tenderade patienter att fokusera på information gällande sin diagnos framför 

information angående eventuell behandling. Läkare och vårdpersonal ska ta hänsyn 

till att patienter har sämre förmåga att komma ihåg information med långa intervall 
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mellan vårdbesöken (McGuire, 1996). Många patienter föredrog information så tidigt 

som möjligt i samband med diagnos medan andra ville få informationen vid senare 

tillfälle (Speller et al., 2019). Det var till fördel för både professionen och patienten 

med inplanerade informationstillfällen i samband med beslut som rörde patienten. 

Optimalt skulle informationen dessutom upprepas för patientens möjlighet att återge 

information (McGuire, 1996). Främsta barriären på organisationsnivå var avsaknaden 

av tillgänglig skriftlig information (van den Berg et al., 2019). Hälso- och sjukvård 

mötte svårigheter i att avgöra hur mycket information eller vilken typ av information 

som var lämplig att delge patienter i samband med en cancerdiagnos. Patienter 

genomgick en känslomässig process vid beslut om fertilitetskonservering som 

sjukvården hade svårt att möta. Detta kunde leda till att vårdpersonal undvek att 

öppna upp för dialog kring patientens fertilitet (Speller et al., 2019). 

Problemformulering 

 En utmaning för vårdpersonal är att säkerställa att patient och anhöriga förstår och 

kommer ihåg information om diagnos, behandling och biverkningar. Brist på 

information utgör en risk för att den personcentrerade vården och patientens 

delaktighet påverkas negativt. Forskning visar att information till kvinnor gällande 

fertilitet och risk för infertilitet relaterat till en cancerbehandling är bristfällig och för 

många kvinnor är fertilitetsrådgivning totalt frånvarande vid mötet med vården. 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa kvinnors upplevelse av information relaterat 

till fertilitet och risk för infertilitet vid en cancerbehandling.  

Metod 

Använd metod är en allmän litteraturstudie då den ger möjlighet att sammanställa 

valda studier och belyser den kunskap som finns inom området (Forsberg & 

Wengström, 2015). Litteraturgenomgången gjordes för att beskriva forskningen som 

finns om kvinnors upplevelse av information om fertilitet och risk för infertilitet vid 

en cancerbehandling.  

Datainsamling 

Datainsamling sker ofta i två olika steg, den inledande informationssökningen och 

den egentliga informationssökningen. I den inledande informationssökningen skapas 

en grund för sökarbetet, och en översikt av forskningsarbetet byggs upp (Östlundh, 

2013). Boolesk söklogik används vid sökning med flera sökord inom ett sökområde 

och booleska termer (AND, OR och NOT) avgör sambandet mellan sökorden. 

Operatorn AND användes för att koppla ihop två sökord och gör sökningen smalare. 

Sökordet före och efter AND finns båda med i databasens sökresultat. OR breddar 

sökningen genom att det ena eller det andra, alternativt båda sökorden finns med i 
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sökresultatet. NOT utesluter helt det sökord som skrivs efter operatorn och gör 

sökresultatet smalare (Forsberg & Wengström, 2015; Östlundh, 2013).  En 

experimentell och överblickande sökning gjordes för att finna de sökord som gav 

resultat för att svara på vårt syfte. Sökord som testades var information, cancer 

treatment, infertility och experience med den booleska termen AND. Denna sökning 

gav ett smalt resultat och sökordet experience valdes bort. En ny sökning gjordes med 

information, cancer treatment och infertility, vilka användes med den booleska 

operatorn AND. De avgränsningar som valdes på samtliga databaser var 

vetenskapliga artiklar publicerade efter år 2010, för att få aktuella forskningsresultat 

samt enbart artiklar på svenska och engelska relaterat till begränsade språkkunskaper. 

Exklussionskriterier var män och barn, inkulssionskriterier var kvinnor som genomgår 

eller har genomgått en cancerbehandling i fertil ålder. Den inledande sökningen gav 

totalt 429 träffar på databaserna Public Medline (PubMed) och Cumulated Index to 

Nursing and Allied Health Litterature (CINAHL). PubMed valdes då det är en 

gedigen databas som behandlar medicin, omvårdnad och ontologi och som 

huvudsakligen innehåller vetenskapliga tidskriftsartiklar. CINAHL valdes eftersom 

databasen behandlar omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi, och är specialiserad 

på omvårdnadsforskning. Slutligen gjordes en sökning i PsycINFO, en databas som 

erbjuder litteratur med stor bredd inom internationell psykologisk forskning (Forsberg 

& Wengström, 2013). Trunkering användes för att inkludera alla böjningsformer av 

ett ord och läggs till efter ordets stam (Östlundh, 2013). Den nya sökningen som 

gjordes var information AND cancer treatment AND infertil* NOT (male* AND 

child*). Detta gjordes för att avgränsa sökningen till enbart kvinnor. Vid granskning 

av denna sökning föll artiklar som ansågs relevanta till syftet bord då beskrivningar 

om kvinnors önskan om barn (child) ej inkluderades. Därför togs sökordet child bort. 

För tydlig sökordsöversikt, se bilaga A. Användningen av MeSH-termer ansågs inte 

relevant då fritextsökning gav tillfredställande resultat.  

Artikelsökning i CINAHL 

Två sökningar genomfördes, en sökning gav totalt 69 träffar. Vid granskning av 

titlarna valdes en ut till resultatet. Många av artiklarna handlade dock om män och en 

ny sökning gjordes med sökordet NOT male*. Denna sökning gav 47 träffar, samtliga 

titlar granskades. 20 stycken sammanfattningar lästes och åtta artiklar valdes ut för 

vidare granskning, två artiklar valdes ut till resultatet. Totalt valdes tre artiklar ut från 

databasen CINAHL.  

Artikelsökning i PubMed 

Den första sökningen som gjordes i PubMed gav 351 träffar. Efter en överblickande 

granskning av titlarna ansågs sökningen innefatta många resultat som inte svarade till 

syftet. Sökningen ändrades och sökordet NOT Endometri* lades till samt 

tidsavgränsningen 2015-2020. Sökningen gav ett resultat på 132 artiklar, där 35 titlar 

ansågs svara till syftet. Samtliga sammanfattningar lästes och åtta artiklar granskades 

i sin helhet. Fyra av de granskade artiklarna föll bort och sökningen resulterade i två 
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resultatartiklar, varav en var dubblett från sökningen i CINAHL. Ytterligare en 

sökning gjordes på PubMed. Den gjordes enligt Östlundh (2013) som en 

sekundärsökning där intressanta ämnesord från en tidigare resultatartikel valdes ut. 

Sökorden som användes i denna sökning var Cancer survivors AND Fertility 

preservation AND Information NOT Male*. Denna sökning gav 48 träffar, 17 

sammanfattningar lästes, sju artiklar granskades i sin helhet och av dessa sju valdes 

tre ut till resultatet, en artikel var dubblett från tidigare sökning. Totalt valdes tre 

artiklar ut från databasen PubMed.  

Artikelsökning i PsycINFO 

Sökningen på PsycINFO gav 15 träffar där samtliga titlar och sammanfattningar lästes 

igenom. Fem artiklar valdes ut för vidare granskning och tre av dem ansågs svara till 

syftet. Av de tre som valdes ut till resultatet var en artikel en dubblett från tidigare 

sökning. 

Databearbetning 

Litteraturstudien utfördes med stöd av Forsberg och Wengströms (2013) fem steg. För 

att en förståelse av innehållet i artiklarna skulle kunna skapas lästes de åtta utvalda 

resultatartiklarna igenom ett flertal gånger enskilt och sedan tillsammans, steg ett i 

analysen. Vid steg två identifierades centrala innehåll i texterna som svarade till 

syftet. Vid steg tre kondenserades de centrala innehållen till kategorier (Forsberg & 

Wengström, 2013). Dessa kategorier kodades med olika färger och varje färg fick ett 

arbetsnamn. Under steg fyra identifierades teman. Koder och kategorier 

sammanfogades till teman och en tolkning av innehållet skapades enligt Forsberg och 

Wengström (2013). De teman som identifierades var Brister i information och stöd, 

Upplevelsen av anledningar till brist på information och Upplevelsen av icke jämlik 

information. Enligt steg fem i Forsberg och Wengström (2013) diskuterades och 

bearbetades resultatet till att konsensus nåddes.  

Forskningsetiska överväganden  

Forskningsetik finns för att säkerställa individers rättigheter och grundläggande värde 

då människor ofta används som resurs för att genomföra en studie (Kjellström, 2017). 

Ett vetenskapligt arbete har med avsikt att skapa ny kunskap alternativt skapa ökad 

förståelse för ett befintligt fenomen. Essensen i arbetet bör fokusera på människors 

lika värde och syfte att förbättra människors liv och samhällets utveckling 

(Kjellström, 2017). Belmontrapporten (1979) redogör en sammanfattning av etiska 

principer och riktlinjer som ska implementeras vid forskning med människor. 

Rapporten belyser etiska aspekter som till exempel respekt för individen, göra gott 

principen och rättviseprincipen (Belmontrapporten, 1979). Sveriges etikprövningslag 

(SFS 2003:460) har till syfte att skydda den enskilda individen. Alla som deltar i 

studier och de som sedan använder sig av forskningen ska ha full insyn i den 

forskningsetiska prövningen (Etikprövningsmyndigheten, u.å). Enligt internationella 
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riktlinjer, såsom Helsingforsdeklarationen, skall all forskning som inte prövats av 

etisk kommitté, inte heller få publiceras (Eriksson, 2020). Helsingforsdeklarationens 

primära syfte är att säkerställa patientens trygghet och säkerhet framför forskningen 

eller samhällets intresse. Om riskerna överväger vinsten av forskningen kan 

forskningen behöva avbrytas (World Medical Association, 2008). Den utgångspunkt 

som ska ligga till grund för forskningsetiska överväganden är individskyddskravet, 

vilket Vetenskapsrådet (2002) definierar i fyra huvudkrav. De fyra krav som ställs på 

forskningen är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagarna i studien ska vara 

informerade om varför de är med i projektet och villkoren för deras deltagande. 

Forskning ska ske enligt samtyckeskravet och information om att deltagande är 

frivilligt samt att de när som helst kan avbryta sin medverkan ska framgå, samtycket 

ska dokumenteras (Vetenskapsrådet, 2002). Detta styrks av etikprövningslagen §17 

(SFS 2003:460), som säger att samtycket skall vara preciserat, frivilligt och 

uttryckligt, samt dokumenterat. Konfidentialitetskravet bygger på offentlighet och 

sekretess och deltagarna skall inte kunna identifieras av utomstående, personuppgifter 

ska skyddas så långt det går och förvaras så att obehöriga inte kan få åtkomst 

(Vetenskapsrådet, 2002). För att upprätthålla konfidentialitetskravet finns Lag 

2018:218 med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning som 

säkerställer individens integritet genom att skydda behandling av personuppgifter 

(SFS 2018:218). Nyttjandekravet definieras av att uppgifter som samlas in endast får 

användas till den forskning de är avsedda för (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga 

resultatartiklar är granskade av olika granskningskommittéer, av de totalt åtta 

artiklarna har endast fyra blivit godkända av en etisk prövning. Trots att resterande 

fyra artiklar inte är prövade anses de ha hög kvalitet vid granskning enligt Carlsson 

och Eiman (2013). Två av artiklarna som inte prövats av etisk kommitté redogör att 

samtliga deltagare i studien godkänt sitt deltagande. Uppsatsförfattarna har 

genomgående under arbetets tid diskuterat och övervägt etiska förhållningssätt så att 

resultatet presenteras så rättvist som möjligt.  

Resultat  

Brist på information 

För att belysa kvinnors upplevelse av information om fertilitet och risk för infertilitet 

vid en cancerbehandling har fyndet brist på information identifierats utifrån 

resultatartiklarna. Kvinnor som genomgått en cancerbehandling upplevde i stor 

utsträckning informationen från hälso- och sjukvården som bristfällig (Armuand et 

al., 2014; Niemasik et al., 2012; Corney & Swinglehurst, 2014; Kim et al., 2016; Chin 

et al., 2016; Parton et al., 2019; Young et al., 2018). Upplevelsen av hur information 

om fertilitet och risk för infertilitet hade presenterats var i stor utsträckning negativ 

(Armuand et al., 2014). En del kvinnor beskrev att de varit helt ovetande om att deras 

fertilitet kunde påverkas av cancerbehandlingen fram till att deras cancerbehandling 

var avslutad (Armuand et al., 2014; Niemasik et al., 2012). Armuand et al. (2014) 
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beskriver att kvinnorna upplevde anledningarna till den bristande informationen som 

interna och externa hinder. 

Interna hinder 

Interna hinder kunde bero på att patienten inte kände sig mottaglig för information 

(Armuand et al., 2014; Kim et al., 2016) eller att det under omständigheterna var svårt 

att komma ihåg om dem fått information eller ej (Armuand et al., 2014). Kvinnor 

upplevde informationen som överväldigande och hade svårt att minnas det som sades 

under mötena med vården (Lopez et al., 2019). De kvinnor som fått information om 

fertilitet och fertilitetskonservering upplevde hopp och möjlighet till moderskap i 

framtiden, konserveringen bidrog till känsla av kontroll över sin kropp (Parton et al., 

2019). Kvinnor upplevde att de förväntades ta skyndsamma beslut utan information 

och rådgivning angående fertilitetsbevarande åtgärder relaterat till sin 

cancerbehandling. Dessa beslut upplevdes som svåra och innebar en stor emotionell 

påfrestning (Corney & Swinglehurst, 2014; Parton et al., 2019; Armuand et al., 2014). 

Den emotionella påfrestningen bidrog till att konversationen om fertilitet undveks att 

prata om i sjukhus- och rådgivande sammanhang och kvinnor valde att sätta 

fertiliteten åt sidan och låta det bli ett beslut vid senare tillfälle (Armuand et al., 

2014). Läkare informerade om risken för framtida graviditet då en del 

cancerdiagnoser har en ökad risk för återfall vid graviditet. Många kvinnor upplevde 

då att risken var skäl till att fertilitetskonservering inte var aktuellt eller ett alternativ 

(Niemasik et al., 2012). Stor del av kvinnorna försökte förstå anledningen till den 

bristande informationen och beskrev känslor som upprördhet och ilska över 

situationen (Armuand et al., 2014; Niemasik et al., 2012; Parton, 2019). 

Externa hinder 

Externa hinder upplevdes bland annat vara brist på tid hos hälso- och 

sjukvårdspersonal som ledde till att fertilitetsrådgivning blev bortprioriterad av både 

kvinnorna och hälso- och sjukvårdspersonalen. Kvinnorna upplevde också svårigheter 

i att identifiera vem i vårdteamet som var lämplig att vända sig till angående frågor, 

behandling och rådgivning (Armuand et al., 2014). Bristen på tid bidrog till att 

kvinnorna inte frågade läkaren om upprepning av information eftersom de inte ville 

slösa deras tid (Lopez et al., 2019). Kvinnorna upplevde att läkarna blev obekväma 

vid dialog om fertilitet och att dem undvek att svara på frågor om ämnet (Niemasik et 

al.,2012).  

Informationen som gavs om fertilitetsbevarande åtgärder upplevdes ofta vara 

fokuserad på de negativa aspekterna, så som försenad start av cancerbehandlingen och 

kostnader (Niemasik et al., 2012). Brist på information gjorde att många kvinnor 

valde att inte genomgå fertilitetskonservering (Parton et al., 2019). Kvinnor lämnades 

ofta ovetandes med tankar och funderingar så som: Hur går fertilitetskonservering 

till?; Behövs preventivmedel användas under behandlingen?; Hur utreds fertilitet efter 

behandlingen? och Hur går det till om jag inte lyckas att bli med barn efter 
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cancerbehandlingen? (Armuand et al., 2014). De kvinnor som inte fått 

fertilitetsrådgivning före sin cancerbehandling upplevde att de blivit berövade sin 

fertilitet. Detta gav en känsla av att tappa kontrollen över sin kropp och sitt liv. 

Genom att inte få fertilitetsrelaterad information upplevdes möjligheten att delta i 

beslut om framtiden försvinna (Armuand et al., 2014; Parton et al., 2019). Önskan om 

strukturerade möten med tid för att diskutera fertilitet i detalj under hela vårdförloppet 

var stark hos många kvinnor. Kvinnorna önskade att få information om riskerna med 

behandlingen (Lopez et al., 2019; Niemasik et al., 2012) och alternativ till 

familjebildning ifall graviditet inte uppnåddes efter cancerbehandlingen. Då hälso- 

och sjukvårdspersonal informerade om cancerbehandlingens påverkan gjordes det 

muntligt och hade mycket sällan kompletterats med skriftlig information. Många 

kvinnor valde således att söka information på internet för att skapa sig en bättre 

förståelse men upplevde osäkerhet om källans tillförlitlighet eller om informationen 

varit aktuell för dem själva (Armuand et al., 2014). Kvinnorna önskade att muntlig 

information skulle kompletteras av skriftlig information (Niemasik et al., 2012) samt 

vara individanpassad (Armuand et al., 2014). 

När fertilitetskonservering inte ansågs som ett alternativ av hälso- och 

sjukvårdspersonal hade kvinnorna inte heller fått fertilitetsrådgivning. Detta berodde 

på att cancerbehandlingen var av första prioritet enligt hälso- och sjukvårdspersonal 

och inte borde fördröjas (Corney & Swinglehurst, 2014; Parton et al., 2019). Patienter 

upplevde att hälso-och sjukvårdspersonal trätt in och tagit beslut åt dem, vilket 

upplevdes som ett orättvist hinder då valet inte fick tas av patienten själv (Parton et 

al., 2019). Läkare avrådde framtida graviditet då en del cancerdiagnoser har en ökad 

risk för återfall vid graviditet. Många kvinnor upplevde att risken för återfall var skäl 

till att fertilitetskonservering inte var aktuellt eller ett alternativ (Niemasik et al., 

2012). 

Ojämlik inormation 

Upplevelsen av icke jämlik information skiljde sig mellan informanter i olika studier. 

Genomgående identifierades kvinnors upplevelser av att hälso- och sjukvårdspersonal 

informerade om fertilitet och fertilitetskonservering baserat på relationsstatus, ålder, 

cancertyp, cancerbehandling, utbildningsnivå och om barn fanns sedan tidigare 

(Armuand et al., 2014; Niemasik et al., 2012; Corney & Swinglehurst, 2014; Chin et 

al., 2016; Parton et al., 2019; Young et al., 2018; Lopez et al., 2019). Kvinnor utan 

partner upplevde att de inte fått samma möjlighet till information om fertilitet eller 

fertilitetskonservering i samband med cancerbehandlingen som kvinnor i en relation 

fått (Chin et al, 2017; Corney & Swinglehurst, 2014; Parton et al., 2019). Åldern vid 

diagnos upplevdes av cancerdrabbade kvinnor vara en faktor som påverkade vilken 

information om fertilitet de blivit tilldelade (Niemasik et al., 2012; Parton et al., 2019; 

Young et al., 2018). Kvinnor som fått sin cancerbehandling i mycket ung ålder 

upplevde att de inte blivit tillräckligt informerade eller inte informerade alls om 

fertilitet eller fertilitetskonservering då barn inte var något de hade övervägt än. De 
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yngre kvinnorna beskrev också att de hade tagit andra beslut om de varit medvetna 

om riskerna med cancerbehandlingen (Parton et al., 2019; Niemasik et al., 2012). 

Yngre kvinnor önskade mer information och upplevde att hälso- och 

sjukvårdspersonal uttryckte att fertilitet inte är något att oroa sig över då 

biverkningarna av cancerbehandlingen var temporära (Niemasik et al., 2012). I en 

studie gjord av Young et al. (2018) hade endast 7 av 157 (4,5%) kvinnor i åldrarna 

femton till tjugo år fått fertilitetsrådgivning. Kvinnor över 35 upplevde att hälso- och 

sjukvårdspersonal valt att inte informera om fertilitet och fertilitetskonservering då de 

dragit slutsatsen att biologiska barn inte längre var en dröm eller att det inte längre var 

aktuellt efter den utdragna process som en cancerbehandling innebar (Niemasik et al., 

2012; Parton et al., 2019). Kvinnor som fått barn före sin cancerbehandling upplevde 

att hälso- och sjukvårdspersonal inte la vikt i att informera om fertilitet eller 

fertilitetskonservering. De upplevde att hälso- och sjukvård uttryckt att de bör nöja sig 

med de barn de redan har och fokusera på överlevnad (Niemasik et al., 2012; Chin et 

al, 2017). Faktorer som också visade sig avgöra om och vilken typ av information 

patienten fått om fertilitet är utbildningsnivå och cancerdyi (Chin et al., 2016) och 

cancerbehandling (Corney & Swinglehurst, 2014; Chin et al., 2016; Niemasik et al., 

2012). Studien gjord av Young et al. (2018) visade att patienter med bröstcancer var 

den patientgrupp som mottagit mest information. Av kvinnorna med bröstcancer hade 

51,8% av kvinnorna mottagit information om behandlingens påverkan på fertiliteten, 

till skillnad från patientgruppen med tyreoideacancer där 2,8% av kvinnorna mottagit 

information. 

 

Diskussion  

Metoddiskussion  

Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) bör indikatorer för trovärdighet, pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet bedömas som goda för att arbetet skall uppnå hög 

vetenskaplig kvalitet. För en god trovärdighet bör författarna kunna visa på att 

resultatet är rimligt och giltigt. Pålitligheten påvisas genom väl beskriven 

förförståelsen för ämnet samt hur det kan komma att påverka datainsamlingen eller 

dataanalysen. Bekräftelsebarhet innebär att analysprocessen är väl beskriven och ökar 

genom att andra personer har granskat arbetet. Överförbarhet innebär hur väl ett 

resultat kan överföras till andra grupper, situationer eller kontexter. Överförbarheten 

av en litteraturstudie är beroende av att trovärdighet, bekräftelsebarhet och pålitlighet 

i litteraturstudien är uppfyllt samt att resultatet är väl beskrivet (Mårtensson & 

Fridlund, 2017).  

Då litteratursökningen skedde i två faser ändrades sökorden under arbetes gång. 

Eftersom resultaten för sökningarna hade tendens att bli för snäva för att finna 

relevanta artiklar till syftet eller för breda för att vara möjliga att hantera med 

tidsaspekten för arbetet i beaktning valdes slutligen sökorden som redovisas i tabell 2, 

sökhistorik fram. Två artiklar (Armaund et al., 2014 och Parton et al., 2019) belyser 

både kvinnor och mäns upplevelser i sina studier vilket kan ses som en svaghet då 
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föreliggande litteraturstudies syfte endast belyser kvinnans upplevelse. Däremot 

valdes det att inkludera dessa två artiklar baserat på att kvinnornas och männens 

upplevelser gick att urskilja var för sig. Delarna som behandlade kvinnors upplevelser 

svarade väl till syftet och studierna inkluderades. Val av sökord kan ifrågasättas då 

sökordet experience kan tänkas vara passande som sökord eftersom upplevelsen av 

information avses att belysas. Eftersom träffarna blev för få och betydande del av de 

artiklar som svarade till syftet exkluderades valdes detta sökord bort. Vid 

datainsamlingen ansågs användandet av MeSH-termer exkludera relevanta artiklar till 

syftet. I linje med detta gjordes istället fritextsökningar med hjälp av booleska termer. 

Sökningarna gjordes i olika databaser med fokus på omvårdnad då det ökar 

möjligheten till att finna vetenskaplig och relevant litteratur för att stärka 

litteraturstudiens trovärdighet (Henricson, 2017). Vid sökning i de olika databaserna 

var sökorden konsekventa och dubbletter återfanns i alla sökningar vilket tyder på hög 

sensitivitet och styrker trovärdigheten (Henricson, 2017). Årtalsavgränsning har 

använts för att identifiera ny forskning inom det valda ämnet, detta kan ses som en 

styrka då resultatartiklarna är aktuella. Avgränsningen kan dock innebära en viss risk 

för att äldre forskning relevant till syftet har exkluderats. 

Databearbetningen av samtliga artiklar har genomförts enskilt för att skapa en 

helhetsbild av texten och sedan gemensamt för att urskilja koder och underkategorier 

som skapar en ny helhet som ligger till grund för resultatet i enlighet med Dahlborg-

Lyckhage (2012) och Henricsson (2017). Samtliga resultatartiklar har 

kvalitetsgranskats enligt Carlsson och Eimans (2013) granskningsmall. Då 

uppsatsförfattarna är novisa i användandet av Carlsson och Eimans (2013) 

granskningsmall kan detta ses som en svaghet och kvalitetsbedömningen kan ha 

påverkats. Samtliga resultatartiklar bedöms till grad I av III vilket avser hög 

vetenskaplig kvalité enligt Carlsson och Eiman (2013). Då resultatartiklarna har 

granskats av båda uppsatsförfattarna som jämfört sin tolkning styrks granskningens 

reliabilitet (Henricson, 2017). Resultatartiklar som inkluderats i litteraturstudien var 

av både kvalitativ och kvantitativ ansats. Fem av artiklarna var kvalitativa och tre var 

kvantitativa. Genom att använda kvalitativ ansats fokuserar författarna på att tolka 

och förstå människans subjektiva upplevelse till skillnad från kvantitativ ansats som 

fokuserar på att finna samband inom teoretiska ramar (Forsberg & Wengström, 2013). 

Då syftet med denna litteraturstudie var att undersöka kvinnors upplevelse kan 

kvalitativ ansats antas svara bättre till syftet. Trots detta inkluderades tre kvantitativa 

artiklar i litteraturstudien. De kvantitativa artiklarna var skrivna av Young et al. 

(2018), Chin et al. (2016) och Kim et al. (2016) och alla artiklar har använt sig av 

formulär med frågor och påståenden gällande patienters upplevelse. Deltagare har 

kunnat svara utifrån antingen skalor av hur väl en fråga stämmer eller ej eller om 

deltagaren håller med det påstående som beskrivs. Risken av att enkätens frågor 

tolkas olika av alla deltagare kan komma att påverka uppsatsens resultat och 

pålitligheten av arbetet kan övervägas. Detta kan tolkas som en svaghet (Henricson, 

2017). De kvantitativa artiklarna anses enligt uppsatsförfattarna svara väl till 
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litteraturstudiens syfte. Resultatartiklarna som inkluderades var utförda i Sverige (1), 

USA (4), Storbritannien (1) och Australien (2). Trots en stor geografisk spridning och 

att sjukvården skiljer sig åt länderna emellan förekom liknande upplevelser hos 

deltagarna. Uppsatsförfattarna anser möjligheten till en viss överförbarhet då 

sjuksköterskor behöver bemöta patienten och tillgodose information oavsett 

ursprungsland.  

Databearbetning har kvalitetssäkrats genom att varje steg noga har diskuterats och 

analyserats under hela arbetets gång tills att konsensus har uppnåtts vilket ökar 

bekräftelsebarheten. Under tiden för skrivandet av föreliggande uppsats har en 

kontinuerlig kontakt med handledare och kritiska vänner i form av kurskamrater 

upprätthållits. Detta medför minskad risk för feltolkning av data vilket bidrar till ökad 

bekräftelsebarhet och ökad trovärdighet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Att artiklarna 

är skrivna på engelska kan påverka trovärdigheten eftersom det finns utrymme för 

tolkning och felaktig översättning till svenska. Sammanställningarna av resultatet har 

fortlöpande diskuterats mellan uppsatsförfattarna för att minska denna risk. Genom att 

ha förförståelsen för ämnet i beaktning under arbetets gång kan risken för feltolkning i 

dataanalys och resultatsammanställning undvikas, det går dock aldrig att utesluta dess 

påverkan på analys och resultat (Henricsson, 2017). Författarna till föreliggande 

litteraturstudie har ingen tidigare erfarenhet av att skriva litteraturstudie vilket kan ses 

som en svaghet och kan påverka pålitligheten negativt då datainsamling och 

dataanalys aldrig tidigare gjorts. Förförståelsen för ämnet som uppsatsen behandlar 

var begränsad vid arbetets början och diskussion fördes kontinuerligt för att minska 

risken för att befläcka fynden, vilket stärker studiens pålitlighet. Trots att processen 

för datainsamlingen är tydligt beskriven finns möjligheten att skribenter med större 

förförståelse, annat modersmål samt mer erfarenhet hade fått ett annat utfall på 

resultatet. 

Etiska överväganden ska alltid genomföras i samband av en litteraturstudie (Forsberg 

& Wengström, 2013). Då fyra resultatartiklar inte uttrycker att de genomgått en 

prövning hos en etisk kommitté kan detta komma att ifrågasätta litteraturstudiens 

pålitlighet. Däremot har de blivit granskade av kommittéer på universitetsnivå samt 

av regionala institutioner för hälsa och välfärd och därav bedömts som pålitliga till 

föreliggande litteraturstudie. Gemensamma nämnare som identifierats för dessa fyra 

artiklar är dess ursprung från USA och att tre av dem är kvantitativa.  

Resultatdiskussion 

Litteraturstudien syfte var att belysa kvinnors upplevelse av information om fertilitet 

och risk för infertilitet relaterat till sin cancerbehandling. För att informationsbristerna 

som finns i vården enligt Armuand et al. (2014), Niemasik et al. (2012), Corney och 

Swinglehurst (2014), Kim et al (2016), Chin et al. (2016), Parton et al. (2019) och 

Young et al. (2018) ska minska, behöver sjuksköterskan arbeta mer personcentrerat. I 

en studie gjord av Ussher et al. (2018) beskriver kvinnor drabbade av cancer att de 
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upplevde samma avsaknad av information, om både behandlingen i sig men också om 

biverkningar. Resultatet av den bristande informationen yttrade sig i bristande 

kunskaper om hur fertiliteten påverkas av behandlingen. I likhet med fynden från 

resultatartiklarna beskriver patienterna i Usshers (2018) studie att information om 

fertilitet presenterades först efter avslutad behandling när skadan på könscellerna 

redan var åsamkad, vilket bryter mot det ansvar som sjuksköterskeprofessionen 

innebär. I Sverige har sjuksköterskan enligt lag plikt att informera om behandling och 

biverkningar. Information skall därför anpassas till bakgrund och ålder och 

sjuksköterskan har som skyldighet att förvissa sig om att informationen är förstådd 

(SFS 2014:821). Genom att som sjuksköterska arbeta personcentrerat och informera 

patienten ökar patientens delaktighet i vården (Engqvist Boman, 2018). Upplevelsen 

av brist på information kan då minska och leda till en bättre upplevelse av information 

och vården som helhet.  

De primära anledningarna till den bristande informationen som identifierats ur 

resultatet och som valts att belysas i resultatdiskussionen är patienters upplevelse av 

brist på tid, emotionell påfrestning hos patienten och upplevelsen av icke jämlik 

information relaterat till civilstatus och åldersdiskriminering. Upplevelsen av 

bristande information relaterat till tidsbrist och stress i hälso- och sjukvård är 

genomgående i resultatartiklarna (Armuand et al., 2014; Lopez et al., 2019; Corney & 

Swinglehurst, 2014; Parton et al., 2019). I likhet med fynden ur resultatartiklarna 

beskriver Ussher et al. (2018) att de deltagande kvinnorna upplevde fertiliteten som 

bortprioriterad då tiden var knapp och fokuset låg på att starta cancerbehandlingen. 

Kvinnorna upplevde också att hälso- och sjukvårdspersonal prioriterade att diskutera 

överlevnad under mötena inför behandling snarare än att besvara frågor om fertilitet. 

Anskär et al. (2018) beskriver att sjuksköterskor i Sverige idag upplever en mycket 

tung arbetsbelastning med lite tid avsatt för patientkontakt. Stor del av arbetstiden 

spenderas framför datorn med administrativa arbetsuppgifter och omvårdnadsåtgärder 

i form av samtal och stöd blir lidande. Enligt Statens offentliga utredning Effektiv 

vård (SOU 2016:2) har under de senaste decennierna administrativa arbetsuppgifter 

gradvis omfördelats från administratörer till medicinsk personal, vilket möjligen 

indikerar att tillgängliga medicinska resurser inte används på ett effektivt sätt. 

Sjuksköterskor har ett arbete som innefattar många olika arbetsuppgifter och varje 

beslut som tas innebär en prioritering. Ofta blir just samtal, stöd och information 

bortprioriterat av alla de uppgifter sjuksköterskan står inför trots att detta tillhör 

sjuksköterskans profession att tillgodose. Femårsöverlevnaden efter cancersjukdom 

ökar varje år i Sverige. En rapport skriven av Socialstyrelsen (2020) visar att vården 

idag har större möjlighet att ställa en tidig diagnos och planera in rätt behandlingsplan 

med effektiva resultat. År 2017 var femårsöverlevnaden för kvinnor med cancer i 

åldrarna 30–89 år i Sverige 71,9% (Sveriges Kommuner och Regioner, SKR 2017). 

Med detta i beaktning bör rätten och tiden till information om hur livet under och efter 

cancern kan komma att påverkas tas större hänsyn till.  



 

 14 

Sjuksköterskan anses av patienter som deltagit i studien gjord av Dubois och Loiselle 

(2009) vara den profession i hälso- och sjukvård var patienter funnit mest stöttning 

hos under sin sjukdom och behandling. De har också varit den profession patienten 

vänt sig till för att få saker förklarade (Dubois & Loiselle, 2009). Patienter upplevde 

att det emotionella tillstånd det innebar att få ett cancerbesked och att genomgå en 

cancerbehandling var ett hinder för att ta emot den informationen hälso- och 

sjukvårdspersonal erbjöd (Armuand et al., 2014; Kim et al., 2016; Parton et al., 2019). 

Det faktum att hälso- och sjukvårdspersonal redan har svårigheter i att avgöra hur 

mycket och vilken information som patienter ska delges (Speller et al., 2019) gör att 

ovanstående hinder bidrar till ännu större svårigheter att förmedla information till 

patientgrupper som denna. Enligt Speller et al. (2019) har sjukvårdspersonal en 

tendens att begränsa information beroende av patientens emotionella tillstånd. Detta 

på grund av begränsade resurser för att tillgodose stödet patienten är i behov av. Med 

individanpassad information ökar möjligheten för patienten till förberedelser och att 

kunna ställa frågor om behandling och biverkningar patienten står inför. Detta medför 

lägre oro och ångest hos patienten (Dubois & Loiselle, 2009). Patienter värdesätter 

sjuksköterskors ärlighet och transparens och upplever att utebliven information bidrar 

till ökad psykisk påfrestning (Ussher et al., 2018) 

Forskning gjord av Lagerlund et al. (2005) visar att trots att Sverige är ett land som 

erbjuder skattefinansierad hälso- och sjukvård finns det skillnader i vården där 

kvinnor med högre socioekonomisk status får en bättre cancervård än kvinnor med 

lägre. I flera studier var det kvinnors livssituation och civilstatus som avgjorde om 

och vilken information de fick av hälso- och sjukvårdspersonal om fertilitet och risk 

för infertilitet relaterat till cancerbehandlingen (Armuand et al., 2014; Niemasik et al., 

2012; Corney & Swinglehurst, 2014; Chin et al., 2016; Parton et al., 2019; Young et 

al., 2018; Lopez et al., 2019) vilket styrks av studier gjorda av både Benedict et. al 

(2018) och Ussher et al. (2018). De belyser att kvinnors ålder, ekonomiska tillstånd, 

civilstatus, cancertyp och typen av cancerbehandling är avgörande för hur kvinnor 

upplevt information om fertilitet. I resultatartiklarna identifierades två faktorer som 

avgörande till utebliven eller bristande information åldersdiskriminering och 

relationsstatus (Chin et al, 2017; Corney & Swinglehurst, 2014; Parton et al., 2019; 

Niemasik et al., 2012; Young et al., 2018; Lopez et al., 2019). Enligt Patientlagen 

(SFS 2014:821) har alla patienter rätt till information om sitt hälsotillstånd och målet 

med hälso- och sjukvården är enligt 1§, kap. 3, i SFS 2017:30 en god hälsa och vård 

på lika villkor för hela befolkningen. Sjuksköterskan ansvarar för att möjliggöra hos 

patienten ett eget och informerat beslutstagande utan att patienten skall bli dömd eller 

stigmatiserad för sina val och dess konsekvenser (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). Att patienten känner sig sedd, införstådd och delaktig ökar förtroendet för 

vården och sjuksköterskan. Patienten får då den avgörande rollen i hur vården bedrivs 

då åtgärderna är baserad på patientens val och inte tagna av någon annan. 
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Konklusion och implikation  

I resultatet framkom att upplevelsen av information relaterat till fertilitet och risk för 

infertilitet vid en cancerbehandling i stor utsträckning var negativ. Kvinnorna fick inte 

den information de önskade samt var berättigade till att få och många kvinnor fick 

fertilitetsrådgivning först i samband med att de deltog i studierna. Anledningar till 

detta visades vara interna och externa hinder för att ta emot information om fertilitet 

och risk för infertilitet relaterat till cancerbehandlingen. Gemensamt för många 

kvinnor var att det emotionella tillståndet var ett internt hinder för att ta emot 

informationen som erbjöds av hälso- och sjukvårdspersonal. Hälso- och 

sjukvårdspersonal upplevdes ha svårt att bemöta kvinnorna i detta tillstånd och därför 

blev fertilitetsrådgivning bortprioriterat, ett externt hinder. Fler externa hinder till 

information som kvinnorna upplevde var bland annat bristen på tid inom hälso- och 

sjukvård samt avsaknaden av adekvat informationsunderlag så som skriftlig 

information. Upplevelsen av icke jämlik vård blev påtaglig för många kvinnor då de 

känt sig orättvist bemötta beroende på livssituation och socioekonomisk status.  

Med siffran för antalet kvinnor som varje år insjuknar i cancer, och den höga 

statistiken för överlevnad i beaktning bör information om konsekvenserna av 

cancerbehandlingen prioriteras. Då ämnet är relativt outforskat är det av vikt att 

ytterligare forskning bedrivs i syfte att öka medvetenheten kring hur information och 

bemötande upplevs. Litteraturstudien anses vara överförbar för patienter i situationer 

då fertiliteten föreligger risk vid en cancerbehandling. Då många känslor uppstår är 

det av vikt att information delges på ett adekvat sätt samt att sjukvården bistår 

patienter med stöd och vägledning till livet under och efter sjukdomen cancer.  
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

Sökord CINAHL PubMed PsycINFO 

Information 
Information (fritext) 

 
Information (fritext) Information (fritext) 

Infertil 
Infertil* (fritext) 

Infertility  

Infertil* (fritext) 

Infertility 

Infertil* (fritext) 

 

Cancerbehandling  
Cancer treatment (fritext) 

 
Cancer treatment (fritext) Cancer treatment (fritext) 

Upplevelse  Experience - - 
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 Tabell 2: Sökhistorik 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Booleska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2020-02-25 CINAHL 

Information AND Cancer 

treatment AND Infertil* AND 

Experience 

Limits: 2014-2020, English, 

Swedish 12    

2020-02-25 Pubmed 

Information AND Cancer 

treatment AND Infertility 

Limits: 5 years, English, Swedish 351    

2020-02-25 CINAHL 

Information AND Cancer 

treatment AND Infertility 

Limits: 2010-2020, English, 

Swedish 69 34 1 1 

2020-03-03 CINAHL 

Information AND Infertil* AND 

Cancer treatment NOT Male* 

Limits: 2010-2020, English, 

Swedish 47 20 8 2 

2020-03-04 PubMed 

Information AND Infertil* AND 

Cancer treatment NOT Male* 

NOT Endometri* 

Limits: 2015-2020, English, 

Swedish 132 35 8  1(1) * 

2020-03-09 PsycINFO 

Information AND Infertil* AND 

Cancer treatment NOT Male* 

Limits: 2010-2020, English, 

Scholarly Journals  15 15 5 2(1) * 

2020-03-12 PubMed 

Cancer survivors AND Fertility 

preservation AND Information 

NOT Male* 

Limits: 2015-2020 48 17 7 2(1) * 

* Siffrorna inom parentes redovisar dubbletter från tidigare sökning. 

 



 

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

Referens Armuand G., A., Lampic, C., M., Rodriguez-Wallberg K. & Wettergren L. (2014) Women more 

vulnerable than men when facing risk for treatment-induced infertility: a qualitative study of 

young adults newly diagnosed with cancer. Journal Acta Oncologica, volym (54), 243-252 

doi:10.3109/0284186X.2014.948573 

Land  

Databas 

Sverige 

Pubmed 

Syfte Att undersöka nydiagnostiserade patienters erfarenhet av dialog kring fertilitet, och hur de 

resonerar kring risken för infertilitet i framtiden. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Innehållsanalytisk ansats 

Urval Totalt 21 deltagare varav 11 kvinnor och 10 män, alla nyligen diagnostiserade med cancer samt 

med plan att genomföra behandling med risk för infertilitet. Kriterium för deltagande var även att 

det inte fanns någon tidigare historik med cancer samt att intervjun kunde genomföras på svenska. 

Rekryteringen pågick från juni 2009-maj 2011 på ett svenskt universitetssjukhus. 

Datainsamling Analysen är baserad på semi-strukturerade intervjuer med tre fokusfrågor och kompletterande 

frågor för att få mer utförliga svar. Intervjuerna skedde i samband med patientens ordinarie 

sjukhusbesök. Alla intervjuer genomfördes av en utomstående person som inte var vårdare av 

patienterna, intervjuerna varade mellan 15.51 minuter.  

Dataanalys Analysen har skett i flera steg: 1) transkriberingen av intervjuerna har lästs flertal gånger för att 

skapa en helhetssyn; 2) meningsbärande enheter identifierades kopplat till syftet av artikeln; 3) de 

meningsbärande enheterna användes för att korta ner den transkriberade texten men fortfarande 

bibehålla en innehållsrik text; 4) meningsbärande enheter kodades; 5) kodningen skapade 

subkategorier och kategorier; 6) baserat på innehållet i kategorierna utformades sedan teman och 

subteman. Författarna har vid flertal tillfällen haft möten för att kritiskt granska sitt arbete allt som 

analysen skett. 

Bortfall 29 deltagare utsågs att delta i studien men endast 21 personer ville vara med. 

Slutsats Kvinnorna i studien har utmärkt sig som mer sårbara och utsatta än män eftersom dem upplevt stor 

besvikelse över den undermåliga information som delgivits eller situationen av ingen information 

alls. Faktumet att fertilitetskonservering är en längre och mer krävande process för kvinnor än män 

kan vara en bidragande faktor till att kvinnor upplever mer stress och missnöje. Författarna 

föreslår att sjukvården behöver erbjuda längre tid i beslutsfattande processer med utrymmer för 

rådgivning om vilka möjligheter som finns, samt bör partnern i fråga involveras i dialogen. Vid 

ytterligare behov bör fertilitetsspecialist kontaktas.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 

 

 



 

 

Artikel 2 

Referens Niemasik, E.E., Dohan, D., Letourneau, J. et al. Patient perceptions of reproductive health 

counseling at the time of cancer diagnosis: a qualitative study of female California cancer 

survivors. J Cancer Surviv 6, 324–332 (2012). doi:10.1007/s11764-012-0227-9 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Att försöka bestämma vad kvinnor minns om reproduktionshälsorisker (RHR) från cancerterapi 

vid tidpunkten för cancerdiagnos för att identifiera hinder för reproduktionshälsorådgivning 

(RHC) och fertilitetskonservering (FP). 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

 

Urval 1041 kvinnor som överlevt cancer deltog 

Datainsamling Enkätundersökning med multiple choice-frågor samt öppna frågor 

Dataanalys Kodning av tidigare insamlade data och tematisering av de öppna intervjufrågorna 

Bortfall 59%. 2532 patienter kontaktades, 1378 patienter svarade, och 1041 (41%) patienter slutförde 

studien 

Slutsats Många kvinnor får inte tillräcklig information om hälsorisker beträffande reproduktion eller 

fertilitetskonservering vid tidpunkten för cancerdiagnos. Rutinmässig och tankeväckande 

rådgivning hjälper till att säkerställa att kvinnor med diagnosen cancer får de tjänster och 

information de behöver för att göra ett informerat val om deras reproduktiva framtid  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003) 

 

 



 

 

Artikel 3 

Referens Corney, R.H. and Swinglehurst, A.J. (2014), Young childless women with breast cancer in the 

UK: a qualitative study of their fertility‐related experiences, options, and the information given by 

health professionals. Psycho‐Oncology, volym (23), 20-26. doi:10.1002/pon.3365 

Land  

Databas 

Storbritannien 

PsycINFO 

Syfte Syftet med studien var att detaljerat undersöka fertilitetsrelaterade upplevelser hos unga kvinnor 

med bröstcancer. Områden som undersöktes var informationen som gavs, 

fertilitetskonserveringsmetoder och dilemman som uppstod. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ studie 

Semi-strukturerad intervju 

Urval Kvinnor utan barn, under 45 år som drabbats av bröstcancer för första gången.   

Datainsamling 19 individuella semi-strukturerade intervjuer spelades in och varade mellan 40 minuter och två 

timmar. Intervjuerna har genomförts i kvinnornas hem eller på lugna caféer. 

Dataanalys De inspelade intervjuerna transkriberades genom att använda pseudonymer. Analyserades enligt 

Braun och Clarks tematiska analysmetod. Intervjufrågorna användes som ramverk för 

tematiseringen i artikeln. Båda författarna till artikeln har genomfört intervjuerna analyserat 

innehållet med hjälp av kodning. Mättnad av innehållet nåddes enligt författarna vid 19 

genomförda intervjuer. Deltagarna fick granska de slutliga sammanställningarna av intervjuerna 

för att ge kommentarer och synpunkter. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Det är nödvändigt att höja medvetenheten om fertilitetsrelaterade problem hos både patienter och 

hälso- och sjukvårdspersonal. Olika metoder för att förbättra situationen behöver testas och 

utvärderas. Trots kunskap inom området blir kvinnor inte tillräckligt informerade om 

fertilitetskonservering eller om den risk för infertilitet som föreligger vid en cancerbehandling. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003). 

 

 



 

 

Artikel 4 

Referens Kim, J., Mersereau, J. E., Su, H.I., Whitcomb, B. W., Malcarne, V. L. & Gorman, J. R. (2016). 

Young female cancer survivors’ use of fertility care after completing cancer treatment. Support 

Care Cancer, volym (24), 3191–3199. doi:10.1007/s00520-016-3138-x 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka faktorer associerade med kvinnliga unga vuxna 

canceröverlevandes användning av fertilitetskonservering, inklusive konsultation eller 

fertilitetsbehandling, efter att ha avslutat sin cancerbehandling. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ  

Tvärsnittsstudie 

Urval 204 kvinnor mellan 18 och 35 år som överlevt cancer. Alla var engelsktalande, minst ett år efter 

diagnos och inte gravida.  

Datainsamling Unga canceröverlevande kvinnor svarade på en 20 minuter lång web-enkät. De rekryterades via 

sociala medier och lokal marknadsföring. Kvinnorna svarade inledningsvis på ett web-baserat 

screeningformulär, om de ansågs lämpliga för studien kom de vidare till den web-baserade 

enkäten. 

Dataanalys Deskriptiv statistik användes för att kategorisera studiekohorten, och beräknades som frekvens och 

procent på kategoriska data. Medel- och standardavvikelse användes för kontinuerliga data. Den 

statistiska analysen gjordes med hjälp av programmet SAS version 9.3.   

Bortfall 14 % av de som ansågs lämpliga fullföljde inte enkätundersökningen. 

Slutsats De flesta unga canceröverlevande kvinnorna i denna kohort tyckte att de inte fick tillräckligt med 

information om fertilitet. Trots att de flesta ville ha barn, begärde de flesta ingen 

fertilitetskonservering. Resultaten av studien ger ytterligare bevis för behovet av förbättrad 

utbildning och emotionellt stöd beträffande reproduktionsalternativ efter att cancerbehandling har 

avslutats. Riktade diskussioner med unga canceröverlevande kvinnor om lämpliga 

fertilitetskonserverings-alternativ efter behandling kan förbättra hälso- och sjukvårds förmåga att 

hjälpa dessa patienter att uppfylla sina drömmar om familjebildning. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003) 

 

 



 

 

Artikel 5 

Referens Chin, H.B., Howards, P.P., Kramer, M.R., Mertens, A.C. & Spencer, J.B. (2016). Which Female 

Cancer Patients Fail to Receive Fertility Counseling Before Treatment in the State of Georgia. 

Fertility and Sterility, 106(7), 1763-1771. doi:10.1016/j.fertnstert.2016.08.034  

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att bedöma vilka egenskaper/vilken typ av karaktär hos unga kvinnor som 

diagnostiserats med cancer har och inte mottagit fertilitetsrådgivning, för att identifiera potentiellt 

ouppfyllda behov hos den större populationen.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Populationsbaserad kohortstudie 

Urval Engelsktalande kvinnor i fertil ålder (20-45 år gamla) fick delta i studien. Diagnosen skulle skett i 

åldrarna 20-35 under 1990-2009. Minst två år efter diagnos skulle passerat för att få delta och 

diagnoserna skulle innefatta invasiv cancer eller ductal cancer in situ. Kvinnorna var även tvungna 

att ha en fungerande telefon för att kunna genomföra intervjuerna.  

Datainsamling Genom samarbete med Georgia Cancer Registry (GCR) databas kunde potentiella deltagare väljas 

ut. För att minska skillnader på olika behandlingar som skett över tid inhämtades data från 

metropolen Atlanta 1990-2009 och från resten av Georgia 1999-2009. Kvinnorna som kunde 

tänka sig vara med i studien blev kontaktade och genomförde en telefonintervju, intervjuerna 

varade i snitt en timme. Deltagarna svarade på frågor med hjälp av en förbestämd svarsalternativ-

lista. Typ av diagnos samt tidpunkt vid diagnos inhämtades från databasen GCR och 

kompletterades till varje intervju. Totalt 1282 kvinnor deltog i studien.  

Dataanalys Tre kategorier med olika bidragande faktorer till varför kvinnorna inte mottagit rätt rådgivning 

togs fram efterhand som intervjuerna skedde. Beskrivande statistik redovisas för varje år inom 

intervallet 1999-2009 med hjälp av bivariata logistiska modeller.  

Bortfall Kvinnor som genomgått hysterektomi eller bilateral salpingo-ooforektomi innan cancerdiagnosen 

var exkluderade ur studien.  

Slutsats Lägre utbildningsnivå, att vara ogift eller att ha barn sedan tidigare visar sig vara faktorer som kan 

påverka att patient eller vårdpersonal inte initierar diskussionen om hur cancerbehandlingen kan 

påverka det reproduktiva systemet. Vilken typ av cancer patienten var drabbad av var också en 

avgörande faktor till vilken information som delgavs. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003) 

 



 

 

Artikel 6 

Referens Parton, C., Ussher, J.M. & Perz, J. (2019). Hope, burden or risk: a discourse analytic study of the 

construction in the context of cancer. Psychology & Health, 34(4), 456-477. 

Doi:10.1080/08870446.2018.1543764  

Land  

Databas 

Australien 

PsycINFO 

Syfte Studien undersöker hur kvinnor och män upplevde fertilitetskonservering i diverse cancerstadium 

åldersgrupper, relationssituationer och reproduktions- och icke-reproduktiva cancerformer.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

 

Urval Ej angivet 

Datainsamli

ng 

En enkätundersökning med öppna frågor genomfördes av alla deltagare (878 personer, 693 

kvinnor och 185 män), därefter gjordes ett medvetet stickprov av dem som godkänt deltagande för 

vidare intervju. Ett representativt urval i förhållande till ålder och cancer typ utsågs, totalt 78 

personer deltog i intervjuerna.  

Dataanalys I första steget analyserades all data av författarna i studien flertal gånger för att identifiera likheter 

och skillnader. Därefter implementerades kodning av data för att belysa fynd som svarar till 

studiens syfte, kodningen blev ramverket för studiens innehåll. Totalt identifierades tre teman.  

Bortfall Alla som inte hade en cancerdiagnos 

Slutsats Studien visar att information ska erbjudas till alla som genomgår en cancerbehandling avsett ålder, 

cancertyp, kön, sexuell läggning eller relationsstatus. Deltagare i studien uttrycker att det behövs 

mer av kontinuerligt stöd och att hälso- och sjukvård ska bekräfta patienterna i beslutstagande 

dilemman samt processen av fertiliterskonservering. Slutligen behöver kostnader för patienter ses 

över, detta ska då inte vara ett hinder för om man kan genomföra en behandling eller inte.  

Vetenskapli

g  

kvalitet 

Grad I, enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003) 



 

 

Artikel 7 

Referens Young, K., Shliakhtsitsava, K., Natarajan L., Myers, E., Andrew, C. Dietz A. C., Gorman, J. R., 

Martínez, M. E., Whitcomb, B. W. & Su, H. I. (2018). Fertility counseling before cancer treatment 

and subsequent reproductive concerns among female adolescent and young adult cancer survivors. 

American cancer society Journals, 125(6), 980–989. doi:10.1002/cncr.31862  

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka förhållandet mellan rådgivning om fertilitet före påbörjad 

cancerbehandling och påföljande reproduktiv oro för unga kvinnor med avslutad lyckad 

cancerbehandling.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Prospektiv tvärsnittsstudie  

Urval Kriterium för deltagande i studien vad cancerdiagnos i åldrarna 15–35 och åldrarna 18–40 under 

pågående studie. Cancerbehandlingen ska vara avslutad och mint en kvarvarande äggstock. 

Följande cancerdiagnoser inkluderades: bröstcancer, leukemi, lymfom, livmoderhalscancer, 

livmodercancer, äggstockscancer, tarmcancer, gallblåsecancer, pankreascancer, sarkom, 

hudcancer och tyreoideacancer.  

Datainsamling Flertal enkäter genomfördes under 18 månaders genom en säker digital plattform. Deltagare 

bidrog med information gällande ålder, typ av cancerdiagnos, cancerbehandling och reproduktiv 

vård och bakgrund, fertilitesrådgivning och funderingar gällande fertilitet.  

Dataanalys Mätinstrumentet Reproductive concerns After Cancer (RCAC) skala användes för att mäta 

deltagarna reproduktiva oro. Enkäterna baserades på fem-poängs skala. Insamlad data 

analyserades med hjälp av olika tester och jämfördes sedan med annan data. Samtlig analys 

utfördes med SPSS programvara, version 24.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Stor del av deltagarna rapporterade stark reproduktiv oro efter avslutad cancerbehandling. Endast 

en liten andel blev erbjudna fertilitesrådgivning vid tillfälle av cancerdiagnosen. Resultatet visar 

att tidig rådgivning inte är förankrat till mindre oro gällande sin fertilitet vid canceröverlevnad. 

Vidare forskning rekommenderas.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003) 

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

Referens Lopez, A. J., Butow, P. N., Philp, S., Hobbs, K., Phillips, E., Robertson, R., Juraskova, I. (2019) 

Age‐related supportive care needs of women with gynaecological cancer: A qualitative 

exploration. European Journal of Cancer Care, 2019(28), 1–9. doi:10.1111/ecc.13070 

Land  

Databas 

Australien 

PubMed 

Syfte Att kvalitativt utforska delade och individuella behov av stöd från vården hos yngre och äldre 

patienter med gynekologisk cancer. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

Semistrukturerade intervjuer 

Urval 29 kvinnor över 18 år som fått en cancerdiagnos mellan 3 månader och fem år tillbaka, och hade 

genom gått behandling. Exklussionskriterier var oförmåga att tala engelska, fler än en 

primärcancer, omfattande psykiskt/intellektuell nedsättning och svårt sjuka som var för svaga för 

att besvara frågorna under intervjun. 

Datainsamling Datainsamlingen är gjord genom semistrukturerade intervjuer vilka varade i 25 till 98 minuter. 

Demografisk och klinisk data samlades in verbalt genom ett formulär innan intervjuerna startade. 

Dataanalys Intervjuerna spelades in och transkriberades ord för ord med kvalitativ tematisk analys. Tre av 

författarna kodade intervjuerna var för sig. Diskussion fördes sedan om tematiseringen tills att 

konsensus nåddes. Ett preliminärt arbetsramverk togs fram och transkripten lades in i programmet 

Nvivo 9, där de kodades. De slutliga kategorierna granskades och förfinades av forskarteamet. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Yngre patienter har unika behov relaterat till påverkan av en tidig menopaus. Det finns behov av 

systematisk screening av patienter för att identifiera vilka som är i behov av och vill ha extra stöd. 

Detta för att säkerställa att lämpliga åtgärder sätts in i tid. Identifiering av vilka behov som finns 

hos patienterna kommer hjälpa hälso- och sjukvårdspersonal att erbjuda relevant och tidsanpassad 

information och stöd, vilket höjer livskvaliteten för cancerdrabbade kvinnor. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I, enligt Carlsson och Eimans granskningsmall (2003) 
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