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Sammanfattning:  Sexualitet är ett grundläggande behov som ingår i människans 

natur. Förutom att det är viktig för fortplantningsförmågan har den 
stor betydelse för den fysiska och psykiska hälsan. Varje år drabbas 
cirka 2600 kvinnor i Sverige av gynekologisk cancer som är en av 
de mest förekommande cancerformerna. Sjukdomen och 
behandlingen av den kan leda till problem med sexualiteten och 
genom det påverka relationen till partnern. Syftet med denna studie 
var att belysa kvinnors sexualitet vid gynekologisk cancer. Den 
metod som användes var en litteraturstudie baserad på tolv 
vetenskapliga artiklar.  

  Resultatet visade att gynekologisk cancer och dess behandling 
påverkade kvinnors sexualitet negativt genom fysiologiska och 
psykosociala konsekvenser. Det fanns även en stor 
informationsbrist när det gällde konsekvenserna på sexualiteten.  
Denna informationsbrist berodde till stor del på att både 
vårdpersonal och patienter upplevde det svårt att samtala om 
sexualitet. Informationsbehovet när det gällde sexualitet i samband 
med gynekologisk cancer anses upplevas som viktigare hos yngre 
kvinnor. Sexualiteten upplevdes mer angelägen efter att det gått en 
tid efter avslutad behandling och kvinnorna hunnit återhämta sig 
och eventuella sexuella problem uppstått. Kvinnorna önskade att 
behandlingens konsekvenser på sexualitet tagits upp av 
vårdpersonal i samband med behandling så att dessa kunnat 
förebyggas. Det vore önskvärt att sjuksköterskor får utbildning för 
att kunna samtala med dessa patienter och därmed förbättra 
omvårdnaden. Dessutom behövs mer forskning för att få en 
fördjupad insikt i hur kvinnor med gynekologisk cancer upplever 
sin sexualitet. 
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Abstract:  Sexuality is one of the fundamental needs in human nature. With 

the exception of the importance of the ability to reproduce, it has a 
major importance for the physical and psychological health. Each 
year approximately 2 600 women in Sweden become ill in 
gynaecological cancer which is one of the most occurring cancer 
forms. The disease and the treatment can lead to problems in 
sexuality and may affect the relationship with their partner. The aim 
of this study was to illuminate the sexuality of women with 
gynaecological cancer. The method was a literature study based on 
eleven scientific articles. The result shows that gynaecological 
cancer and its treatment affect women’s sexuality negatively with 
both physiological and psychosocial consequences. It was also 
found that there is a lack of information considering its 
consequences on sexuality. This lack of information depends on a 
large extent on that both health care personnel and patients 
experience that sexuality is a difficult matter to discuss. The need 
for information when it comes to sexuality in relation to 
gynaecological cancer appears to be more important for younger 
women. Sexuality seems to be a more important aspect some time 
after completed treatment, when the women have recovered and 
possible problems may occur.  

 The women desire that the consequences of the treatment on 
sexuality would have been brought up by the health care personnel 
together with the treatment so that it could have been prevented. It 
would be preferred if nurses receive education to be able to discuss 
these matters with their patients and thus improve the nursing. 
More research is also needed to gain a deeper insight into how 
women with gynaecological cancer perceive their sexuality. 
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Inledning  
 
Varje år insjuknar cirka 2600 kvinnor i gynekologisk cancer i Sverige (Leander, 2007a). 
Många av dem upplever ett förändrat sexualliv (Bergmark, Åvall-Lundqvist, Dickman, 
Henningsohn, Steineck et al., 1999) och uttrycker ett behov av mer information om 
sjukdomens och behandlingens påverkan på den sexuella funktionen. Enligt en studie av 
Bourgeois-Law och Lotocki (1999) upplevde många kvinnor att de fick för lite eller ingen 
information alls om sexuella frågor. Av sjuksköterskorna tog endast hälften upp sexuella 
frågor eftersom de kände sig obekväma med situationen men de svarade gärna om de blev 
tillfrågade. I studien framkom att om de cancerdrabbade kvinnorna fick ge ett råd till andra 
kvinnor i samma situation så skulle det vara att de ska fråga.  
 
I dokumentationssystemet VIPS ingår ordet sexualitet som ett sökord (Ehnfors, Ehrenberg & 
Thorell-Ekstrand, 2005). Men många sjuksköterskor anser att det är svårt att involvera frågor 
om sexualitet i bedömningen av patienten och därför används inte sökordet så mycket.  
För att sjuksköterskan ska kunna samtala med patienter om deras sexualitet krävs att hon/han 
är medveten om sina egna attityder och normer (Skansgård, Svendsen, Aanrud & Aars, 1998). 
Om sjuksköterskan har ett spänt förhållande till sin egen sexualitet kan det vara svårt för 
henne/honom att förhålla sig professionellt vilket kan innebära svårigheter att tala om de 
problem som patienten upplever. Språket som är sammanknutet med sexualitet har länge varit 
tabu i vårt land och så är det till stor del fortfarande. Det försvårar för sjuksköterskan när 
hon/han ska informera och samtala med patienten om frågor som rör just sexualitet. Orden 
som används kan upplevas som vulgära och de medicinska och latinska uttrycken kan göra 
det svårt för patienten att förstå.  

 
 

Bakgrund  
 

Sexualitet och sjukdom 
 
WHO: s definition av sexualitet så som den beskrivs i Nationalencyklopedin (2008) är ett 
grundläggande behov som får människan att söka kärlek och närhet. Sexualiteten är en 
specifik del av människans natur och handlar inte enbart om att ha samlag utan också om den 
mänskliga kontakten och den har stor betydelse för den fysiska och psykiska hälsan genom att 
den påverkar tankar, känslor och handlingar. Sexualiteten skänker njutning, gemenskap och 
glädje och ger tillfällen för avkoppling och lek (Jahren Kristoffersen, 2005). Den är också 
sammankopplad med människans förmåga att fortplanta sig. Statens Folkhälsoinstitut (2007) 
skriver om sexualitet i det åttonde av 11 målområden. Där beskrivs en trygg och säker 
sexualitet fri från fördomar och diskriminering vilket är en förutsättning för att individen ska 
uppleva välbefinnande och en god hälsa. Den sociala och kulturella bakgrunden är en orsak 
till att kvinnor och män ofta ser olika på sin sexualitet (Brattberg & Hulter, 2002). Detta visar 
sig delvis i könsrollerna vilket kan ge en obalans i ett förhållande mellan kvinna och man. 
Detta kan leda till att paret upplever svårigheter att samtala om sexualitet. Hur sexualiteten ser 
ut i ett samhälle regleras även av de lagar och förordningar som finns (Jahren Kristoffersen, 
2005). Sexualiteten utgör också grund för hur vissa samhällsstrukturer är uppbyggda, som till 
exempel hur familjer är konstruerade.  
 
Människans hälsa är ofta förknippad med hennes fysiska och psykiska funktionsförmåga, som 
hänger samman med samhällets normer och krav där frånvaro av sjukdom är en viktig aspekt 
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för att kunna klara av sin livssituation (Jahren Kristoffersen, 2005). Men frånvaro av sjukdom 
är inte alltid en förutsättning för hälsa eller tvärtom. Den fysiska hälsan är ofta mycket lättare 
att påvisa i jämförelse med den själsliga. Då problem med sexualiteten orsakade av sjukdom 
uppstår, påverkar det relationen till partnern. De sexuella svårigheterna kan ha både fysiska 
och psykiska orsaker samt vara väldigt personliga. Smärta och en upplevelse av att inte vara 
attraktiv är exempel på orsaker till minskad sexuell lust. Sjukdomen kan också utlösa en 
krisreaktion hos den drabbade. Om förhållandet till partnern är dåligt kan sjukdomen bli en 
förevändning för att slippa intima situationer. Men sjukdomen kan också bli en anledning till 
att stanna upp och komma närmare varandra. Sexuallivet vid sjukdom är till stor del beroende 
av vilken inställning den sjuke och partnern har och att tycka om sin kropp är en 
grundförutsättning för ett fungerande sexualliv. Vissa sjukdomar påverkar sexualiteten mer än 
andra, som till exempel gynekologisk cancer. 
 
 

Gynekologisk cancer 
 
Gynekologisk cancer är en av de mest förekommande cancerformerna och ovarialcancer är 
den tredje största dödsorsaken vid cancer hos kvinnor (Farmen & Hol, 2002). Cervixcancer, 
ovarialcancer och uteruscancer är de vanligaste gynekologiska cancerformerna (Leander, 
2007b). Cancer i vagina och på labia hör till de mera ovanliga cancerformerna. 
Cytostatikabehandling, radioterapi, kirurgi och hormonbehandling är de behandlingsformer 
som används. Vilken typ av behandling som är aktuell beror bland annat på vilken typ av 
cancer det är och dess utbredning (Samuelsson & Tallbacka, 2005). Även patientens 
önskemål och allmäntillstånd vägs in vid beslut om behandlingsform.  
Cytostatika används i kurativt, adjuvant (understödjande) och palliativt syfte (Fodstad & 
Valand, 2002; Samuelsson & Tallbacka, 2005). Behandling med cytostatika kan orsaka 
många biverkningar som till exempel illamående, trötthet och håravfall. Även kroppens 
slemhinnor kan påverkas negativt, med exempelvis grusiga ögon som följd eller blödningar 
från underlivet vid samlag. Trötthet på grund av cytostatikabehandlingen kan också orsaka en 
minskad sexuell lust.  
Målet med radioterapi är att tumören ska gå i regress eller att lindra symtom. Tumörceller är 
känsligare för strålning än friska celler. Extern-, intrakavitär (inuti naturliga kroppsöppningar) 
- och interstitiell (direkt i tumören) radioterapi är de olika behandlingsformer som ges vid 
gynekologisk cancer. Behandlingen orsakar en reduktion av blodförsörjningen till 
cancercellen men även den friska cellen påverkas vilket kan orsaka minskad lubrikation och 
känslighet och gör att vagina kontraheras. Detta kan ge dyspareuni och orsaka sexuell 
dysfunktion. 
Kirurgisk behandling vid gynekologisk cancer kan till exempel innefatta hysterektomi, där 
livmodern avlägsnas och/eller ovariektomi vilket innebär att äggstockarna tas bort (Farmen & 
Hol, 2002). Vid ovariektomi kommer den menstruerande kvinnan in i klimakteriet 
(Samuelsson & Tallbacka, 2005). Östrogenbrist kan ge upphov till torra och sköra slemhinnor 
i underlivet och nedsatt halt av testosteron vilket kan leda till minskad sexuell lust. Vid 
vulvektomi där de yttre könsorganen tas bort, kan strikturer uppkomma vilka är mycket 
smärtsamma.  
Behandling med hormoner kan ges till patienter i palliativt syfte, eller till patienter med 
cancer i uterus som inte opereras eller strålbehandlas. De hormoner som används vid 
behandling av ovarialcancer är så kallade antiöstrogenpreparat (Farmen & Hol, 2002). 
Resultatet av hormonbehandling är varierande men kan i många fall jämföras med vissa 
cytostatika. Biverkningarna är dock lindrigare men kan uppträda i form av viktuppgång och 
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vätskeretention. Det är viktigt att patienten informeras om behandlingen och biverkningar 
som kan uppstå och genom det ges möjlighet att samtala om deras påverkan på sexualiteten. 
 
 
Samtal som vägledning och information  
 
Samtalet är en omvårdnadshandling där sjuksköterskan kan ge uppmärksamhet samt stöd och 
ett sådant samtal skiljer sig från ett vardagligt samtal (Fagermoen, 2002). Det professionella 
samtalet utgår från patientens behov och syftar till ett ömsesidigt utbyte av information och 
skapar även trygghet och kontakt (Eide & Eide, 2006). Samtalet är även till hjälp för att lösa 
problem och ge patienten kraft att använda sina egna resurser. Sjuksköterskan har en 
maktposition genom sitt yrke vilket kan göra att patienten har svårt att föra fram sina behov. 
För att kunna hjälpa patienten är det viktigt att sjuksköterskan har förmåga att läsa mellan 
raderna. I vissa fall behöver patienten vägledning för att bättre kunna hantera sin situation. 
Sjuksköterskan kan tillgodose detta genom att förmedla kunskap utifrån patientens specifika 
behov. Information är en planerad omvårdnadsåtgärd som är viktig för att ge patienten 
kunskap (Ehnfors et al., 2005). Genom att patienten ges möjlighet att samtala om sin 
sjukdom, behandling och konsekvenser görs denne delaktig i sin vård (Booth, Beaver, 
Kitchener, O’Neill & Farrell, 2005).  
 
Behovet av information kan vara både kort- och långsiktigt beroende av situationen. 
Information ges både skriftligt och muntligt. Rätten till information regleras i Hälso- och 
sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) och informationen ska vara individuellt anpassad 
genom att utgå från patientens behov. I Hälso- och sjukvårdslagen står det i 2§ att ett holistisk 
synsätt ska genomsyra all omvårdnad där vägledning och information ingår som ett sätt att 
främja hälsa och förebygga ohälsa. Det är viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar de 
patienter som inte själva ber om information. Enligt Önneby Eliasson (2004) är tystnaden 
kring sexualitet en anledning till osäkerheten kring frågan om det går att ha ett fungerande 
samliv efter en gynekologisk operation. Många kvinnor vill samtala om sexualitet med 
sjukvårdspersonal men bristande kunskap och mod sätter hinder i vägen. Dessutom finns 
fortfarande tabun och rädslor som gör att det är svårt att tala om sexualitet på ett naturligt sätt. 
Många människor ser på sexualitet som något mycket privat och vill inte gärna tala om det 
vare sig med partnern eller med någon annan (Farmen & Hol, 2002).  
 
 

Syfte  
 
Syftet var att belysa kvinnors sexualitet vid gynekologisk cancer, samt deras behov av samtal 
och information. 
Frågeställningar: 

• Hur upplever kvinnor med gynekologisk cancer sin sexualitet? 
• Hur ser behovet av information och samtal ut hos kvinnor med gynekologisk cancer 

och förändras detta behov över tid och mellan åldrarna? 
• Hur upplevs samtal och information om sexualitet av patienter och vårdpersonal? 
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Metod  
 
Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie.  
 
 
Datainsamling 
 
Databaserna PubMed, Academic Search Elite och Cinahl genomsöktes efter vetenskapliga 
artiklar som motsvarade litteraturstudiens syfte. Anledningen till att just dessa databaser 
valdes för litteratursökning var att de ansågs vara breda och täcka upp artiklar inom både 
omvårdnad och medicin. Sökorden som användes var cancer, sexual, information, nurse, 

nursing och education. Sexual trunkerades för att utöka antalet träffar. Ytterligare sökord 
tillkom, men resulterade inte i några nya användbara artiklar. I PubMed genomsöktes MeSH-
termerna för cancer och de termer som motsvarade gynekologiska cancerdiagnoser 
markerades. Cinahls subject heading list och Academic Search Elites subject terms 
genomsöktes också efter termer för gynekologisk cancer vilka markerades. I sökhistoriken 
benämns dessa termer som gynaecological cancer. De MeSH-termer som användes redovisas 
nedan: 
 

• PubMed – ((("Cervical Intraepithelial Neoplasia"[Mesh] OR "Uterine Cervical 
Neoplasms"[Mesh]) OR ("Genital Neoplasms, Female"[Mesh] OR "Vulvar 
Neoplasms"[Mesh] OR "Vaginal Neoplasms"[Mesh] OR "Uterine 
Neoplasms"[Mesh])) OR "Ovarian Neoplasms"[Mesh]) OR "Endometrial 
Neoplasms"[Mesh] 

 

• Academic Search Elite – DE "CANCER -- Sex factors" or DE "CERVIX uteri -- 
Cancer" or DE "CERVIX uteri -- Cancer -- Patients" or DE "GENERATIVE organs -- 
Cancer" or DE "UTERUS -- Cancer" 

 

• Cinahl – (MH "Cervix Neoplasms") or (MH "Genital Neoplasms, Female") or (MH 
"Ovarian Neoplasms") or (MH "Uterine Neoplasms") or (MH "Vaginal Neoplasms") 
or (MH "Vulvar Neoplasms") 

 
Alla MeSH-termerna användes samtidigt. MeSH-termerna kombinerades sedan med sökorden 
med hjälp av den booleska sökoperatorn AND. Inklusionskriterier var att 
artiklarna skulle vara publicerade på engelska mellan åren 2003-2008, vara vetenskapligt 
granskade, innehålla abstrakt samt motsvara syftet. Inga exklusionskriterier angavs då risken 
var stor att sökningarna skulle resultera i för få träffar. 
 
Sökorden kombinerades på olika sätt för att få så många relevanta träffar som möjligt. 
Eftersom många av artiklarna dök upp i flera av databaserna och med hjälp av flera olika 
söktermer upplevdes sökningen vara fullgod. Vid litteratursökningarna genomlästes 
abstrakten till de artiklar som stämde överens med litteraturstudiens syfte. Artiklar vars 
abstrakt visade att syftet var att undersöka Humant Papilloma-virus (HPV) och vaccination 
eller PAP-test uteslöts. De artiklar som bedömdes passa för studiens syfte skrevs antingen ut 
eller beställdes via Campus-biblioteket i Varberg. Totalt resulterade det i 41 vetenskapliga 
artiklar i urval 1. Dessa genomlästes och 30 artiklar exkluderades då flera var reviewartiklar, 
pilotstudier eller på grund av att de inte motsvarade litteraturstudiens syfte. Resterande 11 
artiklar bedömdes vara relevanta för syftet. En bedömningsmall för kvalitativa och 
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kvantitativa studier användes (Carlsson & Eiman, 2003) för att värdera artiklarnas 
vetenskapliga kvalitet. Bedömningsmallarna består av ett antal kriterier som ger poäng när 
artikeln uppfyller dessa och den uppnådda poängen är underlag för den vetenskapliga grad 
artikeln får. Artiklarna kan graderas från I till III där I står för högt vetenskapligt värde. Av 11 
artiklar var sju av vetenskaplig grad I och resterande fyra var grad II. Fyra av artiklarna var 
kvantitativa och sju var kvalitativa. (Tabell 2. Artikelöversikt, bilaga I) 
 
Tabell 1. Sökhistorik  
 
Databas Datum Sökord Antal  

träffar 
Genomlästa 
abstract 

Urval 1 Urval 2 
Valda 
artiklar 

PubMed 2008-03-
03 

Gynaecological 
cancer AND  
sexual* AND 
education 

 
 

99 
 

 
 

16(5)* 
 

 
 

12 
 
 

 
 

2  
 
 

 2008-03-
03 

Gynaecological 
cancer AND  
sexual* AND 
information 

 
 

84 

 
 

23(6)* 

 
      

10 

 
 

4  

 2008-03-
04 

Gynaecological 
cancer AND  
sexual* AND 
nursing 

 
 

7 

 
 

7(1)* 

 
      

5 

 
 

1  

Academic 
Search  
Elite 

2008-03-
05 

Gynaecological 
cancer AND  
sexual* AND 
nurse 

 
 

10 

 
 

4(1)* 

 
       

1 

 
 

1  

 
Cinahl 

 
2008-03-

05 

Gynaecological 
cancer AND  
sexual$ 

 
 

50 
 
 
 

 
 

15(4)* 

 
 
      6 

 
 

2  

  
2008-03-

05 

Gynaecological 
cancer AND  
sexual$ AND 
information 

 
 

17 

 
 

7(2)* 

 
 

7 

 
 

1  
 
 

 
* Siffran inom parentes anger hur många av resultatartiklarna som var dubbletter. 
 
 
Databearbetning 
 
Artiklarnas abstrakt genomlästes först i ett försök att besvara frågeställningarna. Sedan 
genomlästes samtliga artiklar och diskuterades ingående. De utvalda artiklarnas syfte och 
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resultat översattes till svenska. Artiklarnas resultat kodades med hjälp av färgkodning och 
sorterades sedan in under frågeställningarna i syftet. När samtliga artiklar granskats 
framträdde fyra kategorier där en kategori fick två underkategorier: Sexuella konsekvenser av 
sjukdom och behandling med underkategorierna Fysiologiska konsekvenser och Psykosociala 
konsekvenser, Kvinnors erfarenhet och behov av samtal och information om sexualitet, 
Förändringar av informations- och samtalsbehov över tid och ålder samt Hinder och attityder 
till samtal och information.  

 
 
Resultat  
 
Sexuella konsekvenser av sjukdom och behandling  
 
Cancern i sig och dess behandling påverkade många kvinnors sexualitet på ett negativt sätt 
(De Groot, Mah, Fyles, Wintom, Greenwood et al., 2005). Behandlingen gav både kortsiktiga 
och långsiktiga psykologiska och fysiologiska bieffekter och därmed påverkades intima 
relationer negativt (Burns, Costello, Ryan-Woolley & Davidson, 2007). I vilken grad 
bieffekterna utgjorde ett problem för kvinnorna berodde till stor del på om de hade en partner, 
var sexuellt aktiva eller inte.  
 
 
Fysiologiska konsekvenser  
 
Flera av studierna pekade på likartade fysiologiska konsekvenser. Trötthet relaterad till cancer 
och behandling var ett vanligt förekommande men ofta förbisett problem (De Groot et al., 
2005). Ett flertal av kvinnorna berättade om hur de underskattade allvaret av 
cancerbehandlingen, och att de blev ”tagna på sängen” av de svåra bieffekterna, särskilt av det 
totala illamåendet som associerades med behandlingen (Toubassi, Himmel, Winton & Nyhof-
Young, 2006).  
För kvinnor som genomgått en vulvektomi fick förändringarna på vulva konsekvenser när det 
gällde sexualitet och intimitet med en partner (Janda, Obermair, Cella, Crandon & Trimmel, 
2004). Kvinnornas fysiska status förändrades genom operationen och en kvinna uttryckte att 
hon verkligen kände sig omgjord därnere. Ett par av patienterna upplevde dock inte några 
större fysiska förändringar.  
Vid hysterektomi tas förutom uterus även en bit av vagina bort. Nära hälften av kvinnorna i en 
studie var medvetna om att deras vagina förkortats och kopplade en del av sina sexuella 
problem till detta (Juraskova, Butow, Robertson, Sharpe & McLeod et al., 2003). De kvinnor 
som genomgått radioterapi eller radioterapi i kombination med kirurgi upplevde fler negativa 
konsekvenser av sin behandling än de som enbart behandlats kirurgiskt (Burns et al., 2007; 
Donovan, Taliaferro, Alvarez, Jacobsen, Roetzheim et al., 2007; Frumovitz, Sun, Schover, 
Munsell, Jhingran et al., 2005; Juraskova et al., 2003,). Strålbehandlade kvinnor hade större 
svårigheter att bli upphetsade, fick en minskad vaginal lubrikation samt hade svårare att få 
orgasm och uppnå sexuell tillfredställelse. De upplevde dessutom betydligt mer 
menopaussymtom och dyspareuni än de som enbart behandlats med kirurgi. Många kvinnor 
som behandlats för ovarialcancer led av olika fysiologiska problem som exempelvis minskad 
lubrikation och atrofi vilket var ett resultat av en för tidig menopaus (Ferrell, Smith, Ervin, 
Itano & Melancon, 2003). I en studie bekräftades den fysiska smärtan, som orsakats av 
radioterapin (Juraskova et al., 2003). En kvinna berättade att hennes man inte ville ha samlag 
eftersom hennes smärta var så svår. Kvinnorna som erhöll radioterapi, speciellt kombinerad 
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extern och intrakavitär, rapporterade de största svårigheterna, såsom till exempel minskad 
lubrikation och atrofi, relaterat till sexuell aktivitet och sexuell tillfredsställelse efter 
behandlingen. Alla kvinnor som blivit kirurgiskt behandlade återupptog den sexuella 
aktiviteten efter behandling jämfört med endast hälften av kvinnorna som fått kombinerad 
behandling. Radioterapi var även orsak till en rad sena fysiologiska bieffekter vilka 
inkluderade blås- och/eller tarmproblem (Burns et al, 2007). Majoriteten av kvinnorna 
upplevde både blås- och tarmproblem. En av kvinnorna beskrev hur hennes problem med 
diarré och sårigt underliv inverkade negativt på sexualiteten eftersom hon var tvungen att 
springa på toaletten var femte minut.  
 
 
Psykosociala konsekvenser  
 
Sjukdom och behandling orsakade psykosociala konsekvenser för kvinnorna (Burns et al., 
2007; Donovan et al., 2007; Frumovitz et al., 2005; Juraskova et al., 2003). De kvinnor som 
identifierade sin kvinnlighet med möjligheten att bära fram ett barn upplevde en känsla av 
förlust vid borttagandet av uterus, oavsett om de redan hade barn eller inte (Juraskova et al., 
2003). De upplevde att detta kunde ha en negativ inverkan på deras nuvarande förhållande 
och att det kunde äventyra deras chanser till ett tillfredsställande förhållande över huvud taget. 
Förlusten av uterus, som var en symbol för deras kvinnlighet innebar att de fick en sämre 
kroppsuppfattning och en minskad självkänsla. Kvinnor som inte förknippade sina 
reproducerande organ med kvinnlighet uppfattade sig själva som feminina trots att dessa 
avlägsnats. För dem var kvinnlighet att kunna fostra och vårda sin familj. En positiv aspekt av 
behandlingen för dessa kvinnor var en känsla av lättnad över att slippa symtom som till 
exempel besvärliga menstruationer. Dessa aspekter var vanligast hos äldre kvinnor.  
 

I Burns et al. (2007) studie kopplade kvinnorna samman den negativa kroppsuppfattningen 
med viktuppgång, vilket var en sen bieffekt efter radioterapi.  Detta var en viktig faktor och 
en stor del av kvinnorna uttryckte att de var bekymrade över att de gått upp i vikt. Kvinnornas 
förändrade kroppsuppfattning och reducerade intresse för sexuella aktiviteter, kunde i 
förlängningen minska den sexuella lusten och orsaka slitningar i förhållandet med partnern. 
Kvinnornas trötthet var ytterligare en orsak till att det uppstod söndring i deras förhållande 
(De Groot et al., 2005).  
Även Donovan et al. (2007) visade på psykosociala effekter såsom ett sämre förhållande till 
partnern och en förändrad kroppsuppfattning orsakade av sjukdom och behandling. I Ferrells 
et al. (2003) studie däremot berättade en kvinna att hennes man ansåg hon var vacker, trots att 
hon själv kände sig ful och oattraktiv. Flera kvinnor ansåg att sjukdomen stärkt deras 
förhållande till partnern. Men det var också vanligt att kvinnorna hade skuldkänslor över att 
vara beroende av sin partner.  
 
När sexualiteten kom på tal berättade många kvinnor om rädsla och osäkerhet inför den 
sexuella interaktionen med partnern (Juraskova et al., 2003). Liknande farhågor och rädslor 
uttrycktes av en del kvinnor som intervjuades flera år efter behandling. Kvinnorna kom ihåg 
det psykologiska - och fysiologiska trauma de upplevde första gången de skulle ha samlag 
efter behandling. Ett antal kvinnor berättade att rädslan inför samlag var så stark att de blev 
emotionellt avskärmade.  
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Kvinnornas erfarenhet och behov av samtal och information om sexualitet 
 
Kvinnornas erfarenheter visade att det fanns stora brister när det gällde information om 
sexualitet vid gynekologisk cancer (Burns et al., 2007; Ekwall, Ternestedt & Sorbe, 2003;  
Janda et al., 2004;  Stead, Brown, Fallowfield & Selby, 2003). Stead et al. (2003) beskrev hur 
kvinnorna upplevde kommunikationen med vårdpersonalen. Ingen av kvinnorna hade fått 
någon skriftlig information och endast ett par hade fått knapphändig verbal information. En 
kvinna hade fått information att om samlag var svårt att genomföra så hade sjukhuset krämer 
som kunde hjälpa, en annan kvinna hade ett obestämt minne av att en vårdpersonal sagt 
någonting, men hon kände sig fortfarande osäker på hur tryggt det var att ha samlag.  
Bristen på information bekräftades i Burns et al. (2007) och i Ekwalls et al. (2003) studier. De 
intervjuade kvinnorna upplevde att det fanns ett tomrum när det gällde information angående 
behandlingens möjliga påverkan på sexualiteten. En kvinna beskrev hur hennes läkare gett 
henne information om att hennes vagina var 10 centimeter lång utan att tala om hur lång den 
varit före operationen eller vilken påverkan detta kunde ha på hennes sexualitet (Ekwall et al., 
2003). En annan kvinna som hade genomgått en radikal hysterektomi berättade att bristen på 
information var orsak till att hon trodde att hennes vagina slutade i ett tomrum i buken. Detta 
hade en negativ inverkan på hennes sexualitet. En del kvinnor upplevde att de fick en 
bristfällig information i samband med att de erhöll vaginala dilatatorer som hjälpmedel för att 
minska atrofin i vagina för att kunna återinleda sexuella aktiviteter (Juraskova et al., 2003). 
Informationen de fick var kortfattad och handlade om hur dilatatorn skulle användas och hur 
viktigt det var att den användes. Ingen av kvinnorna hade fått information om att 
bedövningssalva var bra för att underlätta utvidgning av vagina i det första skedet. 
Konsekvensen av detta blev att kvinnorna inte använde dilatatorn då det gjorde för ont. Den 
kortfattade informationen gjorde att kvinnorna inte förstod vikten av att använda den och 
dessutom upplevdes det genant att göra det.  
 
 Kvinnorna önskade skriftlig information vilket kunde ha varit till hjälp för att de skulle ha 
varit bättre förberedda, till exempel en ”guide” som kunde innehålla svar på frågan om hur 
den sexuella funktionen normalt påverkas, ett namn på en person att ställa frågor till, eller ett 
telefonnummer till en ”hjälplinje” (Stead et al., 2003). En majoritet av kvinnorna föredrog 
verbal information eftersom de ansåg det var bättre med ett personligt samtal. Kvinnorna hade 
varierande önskemål om vad samtalen skulle innehålla, till exempel information om hur länge 
smärtan skulle pågå och hur andra kvinnor påverkades. Det var viktigt att ha möjligheten att 
diskutera sexualitet om det uppstod problem eller om vårdpersonalen misstänkte att problem 
kunde uppstå. En av kvinnorna påpekade att hon inte hade en aning om hur mycket 
sexualiteten skulle påverkas. Information om hur smärta och blödning vid samlag kunde 
minimeras var en del av den information kvinnorna efterfrågade (Toubassi et al., 2006). En 
patient ville veta om det var nödvändigt att använda skydd och om samlaget kunde påskynda 
en eventuell spridning av cancern. Även Steads et al. (2003) studie visade på kvinnors behov 
av att bli informerade om sexualitet. Kvinnorna önskade att det nämnts att den sexuella 
funktionen kunde påverkas och de påpekade att samtalen om detta inte behövde vara så långa, 
många av kvinnorna kände att några minuters samtal med möjlighet att ställa frågor var allt 
som behövdes. Det kom också förslag från kvinnorna att information om effekterna av 
behandlingen på den sexuella funktionen kunde inkluderas i listan på mer frekventa 
bieffekter, så som illamående och kräkning.  
Kvinnor som genomgått en vulvektomi efterlyste information om vilka konsekvenser detta 
kunde få för sexualitet och intimitet med partnern (Janda et al., 2004).  
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Förändringar av informations- och samtalsbehovet över tid och ålder 
 
Donovan et al. (2007) visade att kvinnor med nyligen ställd diagnos eller genomgången 
behandling i högre grad hade ett minskat sexuellt intresse och var mindre nöjda med sin 
sexualitet än de kvinnor vars diagnos och behandling låg längre tillbaka i tiden. Sexualitet var 
inte en prioriterad fråga för de kvinnor som just opererats, de kämpade fortfarande med att ta 
in det faktum att de diagnostiserats med en livshotande sjukdom (Juraskova et al., 2003). 
Detta bekräftades i Toubassis et al. (2006) studie vilken beskriver kvinnor som genomgått 
behandling mot cervixcancer och deras svårigheter att ta till sig information vid diagnos och i 
början av behandlingen. I efterhand önskade dock kvinnorna att de fått mer information om 
sexualitet redan vid tiden för diagnos, trots att de då inte hade ett så stort intresse för sexuella 
aktiviteter. Även Burns et al. (2007) skildrar detta i sin studie där en av kvinnorna berättade 
om sin brist på sexuellt intresse i början av behandlingen. Hon beskrev hur det påverkade 
henne och maken och uttryckte en önskan om att hon ändå fått information om sexualitet i 
början. Kvinnorna fick frågan om de fått någon information om sexualitet vid återbesök efter 
behandling. De flesta svarade att de inte fått det. Här gick åsikterna isär om de ville ha 
information om sexualitet vid det tillfället. De flesta kvinnor som hade en partner hade dock 
önskat samtal om sexualitet vid återbesök.  
 
I Browall, Carlsson och Horvats (2004) studie rangordnade kvinnorna sitt informationsbehov 
vid tiden för diagnos, vid tiden för behandling och sex månader efter behandling. Det visade 
sig att det endast var små förändringar av informationsbehovet mellan mätningarna. 
Information gällande sexualitet värderades lägst jämfört med information om prognos och 
behandling vid alla tidpunkterna. Kvinnorna i Juraskovas et al. (2003) studie upplevde 
däremot att deras behov av att få samtala om bieffekter och dessa effekters inverkan på 
sexualiteten, blev större efter sex månader eller mer, oftast när den fysiska återhämtningen var 
etablerad. 
 

I en jämförelse mellan yngre (under 60) och äldre (60 år och äldre) kvinnor påvisades att de 
yngre kvinnorna graderade sexuella frågor högre än de äldre gjorde (Browall et al., 2004). 
Även i Jandas et al. (2004) studie var sexualitet ett viktigt ämne för de kvinnor som var yngre 
(under 65). Juraskova et al. (2003) konstaterar också i sin studie att sexualitet var ett viktigare 
ämne för de kvinnor som var i fertil ålder jämfört med dem som var äldre. 
 
 
Hinder och attityder till samtal och information 
 
I studierna beskrevs ett flertal hinder för samtal och information (Burns et al., 2007; Ferrell et 
al., 2003; Stead et al., 2003). En kvinna berättade att ingen verkade vilja samtala om 
sexualitet (Ferrell et al., 2003). Hon upplevde att vårdpersonalen kände sig obekväm med att 
samtala om ämnet eller att de inte hade tillräckliga kunskaper för att ge den nödvändiga 
informationen. En yngre kvinna uttryckte att frågor som rörde sexualitet var ett ämne som var 
tabu. Sjukhusmiljön sågs inte som speciellt befrämjande när information skulle ges, särskilt 
när det gällde sexualitet (Burns et al., 2007). En kvinna uppfattade rummen som små och 
opersonliga och hon var rädd att bli störd under samtalet. Åsikterna hos kvinnorna varierade 
när det gällde när samtal om sexuella frågor skulle äga rum (Stead, et al., 2003). Däremot 
skilde det inte mycket i åsikterna om vem som skulle tala med dem om sexuella frågor, könet 
på den som informerade var av mindre betydelse även om det var några fler kvinnor som 
föredrog att samtala med en kvinna. Kvinnorna påpekade att det inte nödvändigtvis måste 



10 

vara läkaren som gav information och samtalade med dem. Det viktiga var att kvinnornas 
sexualitet och sexuella behov inte ignorerades. När det gällde åldern på personen som 
kvinnorna önskade samtala med uttryckte majoriteten att den inte spelade någon roll, några få 
föredrog dock att den som talade med dem om sexuella frågor var äldre. Många av kvinnorna 
ansåg att vårdpersonalen skulle initiera samtal om sexualitet, en kvinna ifrågasatte hur det kan 
vara patientens ansvar att ta upp frågor om sexuella problem när denne inte vet att det kan bli 
problem eftersom dessa uppstår först efter hemgång. 
 
Den vanligaste anledningen för vårdpersonalen att inte samtala om sexualitet var att det 
ansågs vara någon annans ansvar och att det inte var ett passande ämne att diskutera med 
patienterna (Stead et al., 2003). Läkarna menade att sexuell funktion inte kunde förstås som 
ett signifikant kliniskt problem och att de var glada över att se kvinnorna överleva på kliniken, 
den sexuella funktionen var inte relevant. De menade också att de sexuella problemen inte 
enbart var av medicinsk natur vilket var orsak till att rådgivningen var sjuksköterskornas 
ansvar. En annan negativ aspekt var att vårdpersonalen kände att det var svårt med ”timingen” 
(Burns et al., 2007; Stead, et al., 2003). Även den tid som var avsatt för information 
upplevdes ofta begränsad. Vårdpersonalen träffade oftast kvinnorna när de var på avdelningen 
för att få cytostatikabehandling eller efter operation (Stead et al., 2003). De angav också att ett 
av skälen till att inte samtala om sexualitet med kvinnorna var den stora bristen på avskildhet. 
Ännu en orsak till att sexualitet inte togs upp, var att vårdpersonalen ansåg att ämnet var tabu 
och därför kände sig generade. Det förekom också åsikter om att det var patienten som skulle 
ta upp ämnet och att sexualitet hade låg prioritet vid diagnos och behandling. Vissa av 
vårdpersonalen upplevde att de hade en brist på kunskap i ämnet och vissa hade aldrig ens 
tänkt på det innan. Ytterligare någon menade att det inte fanns någon förebild att följa och en 
läkare hävdade att det var medicinsk tradition att inte fråga om sexualitet. Trots detta ansåg de 
flesta av vårdpersonalen att sexuella frågor skulle diskuteras. Det var dock endast några få 
som gjorde detta. Diskussionerna begränsades oftast till en gång före och en gång efter 
operation, och frågor som ställdes till kvinnorna om sexualitet var av generell karaktär. Om 
specifika frågor diskuterades handlade dessa om fertilitet, men endast om det upplevdes 
nödvändigt av vårdpersonalen. Gamla kvinnor och de som ansågs för sjuka exkluderades 
oftast. Vårdpersonalen berättade att de upplevde att det var lättare att samtala om sexualitet 
med yngre patienter och att ämnet var lätt att undvika men att det borde vara obligatoriskt. 
Några av vårdpersonalen ansåg dock att samtal och information om sexualitet var en del av 
deras arbete och att sexualitet är en kroppslig funktion liknande andra.  
 
 

Diskussion  
 
 
Metoddiskussion  
 
De vetenskapliga studierna söktes i databaserna PubMed, Academic Search Elite och Cinahl 
vilka valdes på grund av sin bredd då de täcker upp både omvårdnad och medicin. Kanske 
skulle fler söktermer ha använts för att bredda sökningen ytterligare och för att få fler 
relevanta artiklar. MeSH-termer kunde dessutom ha använts på flera av sökorden vilket 
eventuellt kunde ha resulterat i fler träffar. Ett stort antal av träffarna handlade om Humant 
Papilloma-virus, vaccination mot detta eller PAP-test, dessa artiklar kunde med hjälp av 
sökoperatorn NOT ha uteslutits vilket skulle ha underlättat sorteringen. En styrka var dock att 
de äldsta artiklarna endast var 5 år gamla, men detta var samtidigt en begränsning då ett 
längre tidsspann kanske inneburit fler relevanta artiklar. Studier utförda i Asien uteslöts då de 
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kulturella skillnaderna upplevdes för stora för att spegla det nordiska förhållningssättet till 
sexualitet. Dessa skillnader påpekades också i en av artiklarna. En studie utförd i Kalifornien 
uteslöts också eftersom en del av syftet med den var att jämföra de kulturella skillnaderna 
mellan två olika folkgrupper. 11 vetenskapliga artiklar valdes ut till litteraturstudien. Fyra av 
studierna var kvantitativa och sju var kvalitativa. Detta upplevdes som en bra fördelning då 
kvinnornas problem angrips från flera håll. De kvantitativa artiklarna genom mätbarhet där till 
exempel information om sexualitet rangordnades, och de kvalitativa genom att beskriva 
kvinnornas upplevelser i samband med gynekologisk cancer. Artiklarnas resultat färgkodades 
och strukturerades in under frågeställningarna som var kopplade till syftet. Detta var till stor 
hjälp vid artikelbearbetningen då resultatet blev överskådligt, lättare att bearbeta och sätta in 
under rätt kategori. 
 
 
Resultatdiskussion  
 
Syftet med studien var att belysa kvinnors sexualitet vid gynekologisk cancer. I syftet ingick 
också att undersöka vilket informationsbehov kvinnorna hade, om detta behov skiljde sig 
mellan åldrar och över tid samt att beskriva hur samtal och information om sexualitet upplevs 
av patienter och vårdpersonal. 
Av de elva resultatartiklarna som användes var sju kvalitativa och fyra kvantitativa.  I 
överensstämmelse med studiens syfte beskrev de kvalitativa artiklarna kvinnors upplevelser 
och behov i samband med gynekologisk cancer vilket ger dem god tillämplighet för 
litteraturstudien. Eftersom kvantitativa studier mäter olika faktorer (Willman & Stoltz, 2002) 
ansågs de kvantitativa artiklarna ge god relevans till resultatet då de visade på storleken av de 
olika behoven och hur de förändrades över tid och ålder. Då sju av elva artiklar fick höga 
poäng, grad I och resterande fyra var av grad II gav de en bra vetenskaplig grund för 
litteraturstudien (Carlsson & Eiman, 2003). Det finns dock en risk att vissa studier blivit 
felbedömda då det är svårt att som oerfaren på ett riktigt sätt bedöma om en studie uppfyller 
vissa av kriterierna. Några av studierna uppgav inga etiska aspekter och i en del av dem 
redovisade ett visst bortfall som i de flesta fallen inte hade någon betydelse för resultatet. I en 
av studierna där syftet från början var att undersöka både kvinnor och deras partner, var det 
endast två partners som anmälde att de var intresserade av att delta, vilket resulterade i att 
deras svar uteslöts i resultatet. Två av artiklarna var svenska, två var engelska, två var 
kanadensiska, två var från Australien och resterande tre var från USA.  Att endast två av 
artiklarna var svenska kan vara en begränsning för tillämpning av resultatet i de nordiska 
länderna eftersom synen på sexualiteten i norden skiljer sig från övriga världen.  
Artiklarna innehöll mellan 14 och 114 deltagare. Denna vidd beror på att både kvalitativa och 
kvantitativa studier användes. I de kvalitativa studierna deltog betydligt färre deltagare än i de 
kvantitativa utom i ett fall där urvalet i artiklarna var baserat på korrespondens, som sträckte 
sig över en sjuårsperiod och bestod av 21826 brev, vykort och e-mail, däremot redovisades 
inte antalet deltagare i studien. Då det kan vara samma personer som skrev ett flertal brev kan 
det vara en möjlig svaghet eftersom ett specifikt behov kan ha uttryckts ett flertal gånger av 
samma personer och genom det påverka studiens resultat. Då syftet med litteraturstudien var 
att belysa vilka behov som fanns kan den studien dock betraktas som en tillgång till resultatet. 
De flesta av deltagarna som ingick i resultatstudierna var kvinnor för att passa syftet utom i 
två där det i ena fallet var par som intervjuades och i det andra ingick även vårdpersonal som 
inte var könsbestämd.  Studiens syfte var riktat mot kvinnors upplevelser, men även mot hur 
vårdpersonalen upplevde samtal och information om sexualitet var denna artikel av stor 
relevans för resultatet.  
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Resultatet visade att den kvinnliga sexualiteten påverkades negativt av cancerbehandling och 
dess bieffekter och att kvinnor upplevde brister när det gällde information om detta.  
Kvinnor i fertil ålder identifierade sin kvinnlighet med förmågan att få barn (Juraskova et al., 
2003). Sexualitet är grundläggande för att människan ska kunna reproducera sig och den är 
också en källa för njutning. Att acceptera och tycka om sig själv och sin kropp är en 
förutsättning för att sexuallivet ska upplevas glädjefullt och tillfredsställande. Många, 
speciellt unga kvinnor känner ofta att de inte uppfyller de normer gällande utseendet som 
råder i samhället idag (Jahren Kristoffersen, 2005). Detta bör gälla även för äldre kvinnor då 
kraven att vara smal, vacker och evigt ung följer med längre och längre upp i åldrarna. Det är 
vanligt att kvinnan upplever en ändrad självbild vid gynekologisk cancer (Leander, 2007b). 
Av studierna kan utläsas att det kan röra sig om viktuppgång, en känsla av förlust vid 
hysterektomi eller att kroppen åldras då behandlingen orsakat att kvinnan hamnat i menopaus. 
Detta kan leda till ett försämrat självförtroende och sjukdomen kan påverka ett eventuellt 
förhållande då kvinnan kan uppleva rädsla för att partnern ska gå ifrån henne. Flera av 
kvinnorna upplevde en förändrad kroppsuppfattning. Donovan et al. (2007) visade på en 
koppling mellan förändrad kroppsuppfattning och ett sämre förhållande till partnern. 
Kroppsuppfattningens negativa inverkan på kvinnans förhållande bekräftades av Hawighorst-
Knapstein, Fusshoeller, Franz, Trautmann, Schmidt et al. (2004). Kvinnornas förändrade 
negativa kroppsuppfattning resulterade i att deras relation med partnern blev instabil. Detta 
kan jämföras med en tidigare studie där det visade sig att fler kvinnor som behandlats för 
cancer var ensamstående än de kvinnor som ingick i kontrollgruppen (Bergmark et al., 1999). 
Detta tolkades som att de problem som cancerbehandlingen orsakat var en anledning till att 
par gick isär. Den svåra tiden vid diagnos och under behandlingen kan ha en negativ inverkan 
på ett förhållande. Men svårigheterna kan istället många gånger föra parterna närmare 
varandra. I Ferrells (2003) studie berättade flera av kvinnorna om hur sjukdomen tvärtom 
hade stärkt förhållandet till partnern.  
För en kvinna som har genomgått behandling mot gynekologisk cancer kan sexualakten 
upplevas som skrämmande (Juraskova et al., 2003). Det kan vara svårt att genomföra ett 
samlag då de fysiska komplikationerna kan upplevas smärtsamma vilket kan leda till att 
lusten till sexuella aktiviteter minskar. Detta är i överensstämmelse med det Bourgeois-Law 
och Lotocki (1999) beskriver i sin studie där nästan 70 % av kvinnorna upplevde smärta i 
samband med sexuell aktivitet. Detta bekräftades (Burns et al., 2007; Donovan et al., 2007; 
Frumovitz et al., 2005; Juraskova et al., 2003) genom det kvinnorna berättade i flera av 
studierna angående upplevd smärta i samband med samlag och den minskade sexuella lusten. 
Behandlingen kan även ge upphov till blås- och tarmproblem vilket Burns et al. (2007) 
beskrev. Kvinnan kan också uppleva sig oattraktiv med diarréer och täta urinträngningar. Hon 
kan ha problem med att hålla tillbaka urinen eller avföringen och rädslan för en ”olycka” kan 
leda till minskad lust. Själva samlaget kan också vara svårt att genomföra då kvinnan kan vara 
sårig i underlivet och vara tvungen att avbryta för att gå på toaletten. Detta kan jämföras med 
det Leander (2007b) skriver i Cancerfondens broschyr ”Om Sex och Cancer” där hon 

beskriver inkontinensproblematikens påverkan på sexualiteten.  
 
Kvinnor som drabbats av gynekologisk cancer önskade information om de bieffekter på 
sexualiteten som behandlingen kunde orsaka (Stead et al., 2003). En stor del av kvinnornas 
problem kan troligtvis till viss del förebyggas om de får tillräcklig information angående 
behandlingens bieffekter och åtgärder för att förebygga dessa. I en tidigare studie påpekas att 
information om de bieffekter som kvinnorna riskerar att drabbas av och om den kvinnliga 
kroppens anatomi och fysiologi troligtvis skulle ge ökad kunskap och en minskad oro 
(Bergmark et al., 1999). Det är lätt att föreställa sig att många kvinnor blir överrumplade och 
oroade av de svåra bieffekter som de drabbas av. Då det kan ta flera år innan en del av 
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bieffekterna visar sig är det inte säkert att kvinnan kopplar samman dessa med 
cancerbehandlingen. Flera av bieffekterna kan också lindras, förebyggas eller behandlas och 
ett stort antal kvinnor lider i onödan. I en studie uttryckte kvinnorna att information om 
väntade bieffekter inte behövde ta så lång tid i anspråk (Stead et al., 2003). Detta visar att det 
kanske inte spelar så stor roll om tiden för samtal blir kort, huvudsaken är att ämnet inte 
glöms bort och att kvinnor som drabbas av sexuella bieffekter av sin cancerbehandling 
upplever att vårdpersonalen tar problemet på allvar och är öppna för samtal. 
 
Bristen på information om sexualitet genomsyrar ett flertal av studierna (Burns et al., 2007; 
Ekwall et al., 2003; Ferrell et al., 2003;  Janda et al., 2004;  Stead et al., 2003). Ferrell et al., 
(2003) beskrev hur kvinnorna upplevde att ingen verkade vilja tala om sexualitet med dem. 
Det är vanligt att vårdpersonal anser att ansvaret att samtala om sexualitet ligger på någon 
annan, vilket kan förstås som ett sätt att slippa ta upp ett ämne som känns genant. I Steads et 
al. (2003) studie påvisas detta problem. I många fall kanske vårdpersonalen väntar med att 
föra ämnet på tal då de anser det är bättre att patienten tar initiativet och frågar om det är 
något de undrar över. Patienten önskar å sin sida att vårdpersonalen ska ta upp frågan.  
 
I studierna av Ferrell et al. (2003) och Stead et al. (2003) benämns sexualiteten vara tabu, och 
Bergmark et al. (1999) tar ytterligare ett steg och talar om ett dubbelt tabu, eftersom både 
cancer och sexualitet är svårt att samtala om. Sexualitet är för många människor ett ämne som 
är svårt och genant att tala om och trots att de flesta är medvetna om hur viktigt det är att 
sexualiteten tas upp i samband med gynekologisk cancer är det långt ifrån alla som gör det. 
Vid gynekologisk omvårdnad är det viktigt att kvinnan känner förtroende för sjuksköterskan 
för att kunna samtala om intima saker (Farmen & Hol, 2002).   
Sjuksköterskan ska ha en helhetssyn på patienten och utforma varje individs omvårdnad efter 
dennes behov. Det är viktigt att som sjuksköterska vara medveten om sina egna attityder till 
sexualitet för att på ett empatiskt och professionellt sätt kunna samtala med patienter om deras 
problem (Aanrud et al., 1998). Då sexualiteten är en del av människan och ett av hennes 
grundläggande behov är det sjuksköterskans ansvar att det inte glöms bort. Ett av 
sjuksköterskans ansvarsområden är att samla in information om patienten som en bas för 
omvårdnadsåtgärder. Sexualitet ingår som ett sökord i dokumentationssystemet VIPS. Trots 
det används sökordet väldigt sällan i vården. För att sjuksköterskan på ett bra sätt ska kunna 
inleda ett sådant samtal är PLISSIT - modellen ett bra redskap. Hjälpen som ges sker då på 
flera nivåer och tanken är att inte bara de som har specialistutbildning utan att även andra, till 
exempel sjuksköterskan, med hjälp av modellen ska kunna samtala om sexuella problem med 
patienten (Skansgård et al., 1998). PLISSIT står för Permission vilket innebär att 
sjuksköterskan har en tillåtande attityd till samtal om sexualitet, Limited Information som 
står för en avgränsad information, att informationen är saklig och utgår från patientens behov, 
Specific Suggestion som går ut på att ge inriktade, specifika råd om till exempel hjälpmedel 
och Intensive Therapy som innebär medicinsk, kirurgisk eller annan terapi. På den nivån 
behövs specialistkunskap. Många vetenskapliga studier förordar PLISSIT – modellen som en 
hjälp för samtal om sexualitet. Det tyder på att PLISSIT är en väl beprövad metod. Modellen 
tas bland annat upp i en studie av Faithful och White (2007). Redan vid ankomstsamtalet kan 
sexualiteten tas upp med kvinnor som har drabbats av gynekologisk cancer som en första 
inbjudan till ett naturligt samtal.  
 
Cancer är en svår sjukdom. Att drabbas av gynekologisk cancer innebär ett stort trauma för 
kvinnan och hennes närstående. Det tar tid att bearbeta cancerbeskedet och kvinnans primära 
behov är att överleva och bli frisk. Kvinnans informationsbehov när det gäller sexualitet är 
beroende av vilken fas hon är i och vilka konsekvenser sjukdom och behandling haft på 



14 

hennes sexualitet. Vid tiden för diagnos upplevs oftast behovet av information om 
sjukdomens utbredning och prognos viktigare medan sexualiteten upplevs mindre 
betydelsefull. I Browalls et al. (2004) studie skattades sexualitet lägst vid diagnos. Detta 
beskriver också Booth et al. (2005) i sin studie där kvinnornas behov av information om 
sexualitet prioriterades lägre än prognos och behandling. Detta stämmer väl överens med 
Maslows teori som utgår från att de basala behoven först måste tillfredsställas innan andra 
behov uppstår (Aasted Halse, 2006). Det är först när kvinnan bearbetat sin situation och gått 
igenom den akuta fasen och börjat läka som hon öppnar upp för andra behov. Sexualiteten får 
då större plats i kvinnans liv och genom det ökar informationsbehovet. Studierna visade att 
det fanns skillnader i informationsbehovet mellan yngre och äldre kvinnor (Browall et al., 
2004; Janda et al., 2004; Juraskova et al., 2003). Dessa skillnader kan ju givetvis bero på om 
kvinnan är i fertil ålder eller inte, eller på hur ung eller gammal hon är, många kvinnor som 
drabbas av gynekologisk cancer har uppnått en hög ålder. Det finns myter om att äldre inte 
har ett sexualliv vilket kan vara en orsak till att de som är äldre exkluderas från information 
om sexualitet (Leander, 2007b). 
 
 

Konklusion  
 
Syftet var att belysa kvinnors sexualitet vid gynekologisk cancer samt deras behov av samtal 
och information. 
Resultatet visar att gynekologisk cancer och framförallt dess behandling ger skador på 
kvinnors sexualitet. Det finns en stor informationsbrist när det gäller gynekologisk cancer och 
behandling och dess konsekvenser på sexualiteten. Informationsbristen beror till stor del på 
att både vårdpersonal och patienter upplever att sexualitet är ett svårt ämne att samtala om 
vilket är en stor orsak till att ämnet inte tas upp, varken av vårdpersonal eller av patienter. 
Vidare förändras behovet av information och dess innehåll över tid. Sexualitet är inte en 
prioriterad fråga vid diagnos och under behandling, men blir viktigare efter avslutad 
behandling och då det har gått en tid. Trots detta önskar kvinnor information om sexualitet 
redan från början eftersom de då är bättre förberedda på konsekvenserna av behandlingen.  
 

 
Implikation  
 
Resultatet visar att stora brister finns när det gäller information om sexualitet till kvinnor som 
genomgått behandling för gynekologisk cancer. Det vore önskvärt att sjuksköterskor får 
utbildning i till exempel PLISSIT för att kunna samtala med dessa patienter om sexualitet och 
därmed förbättra omvårdnaden. Denna utbildning om samtal kring sexualitet behövs redan i 
sjuksköterskeutbildningen för att ge de verktyg sjuksköterskan behöver för att våga inleda ett 
samtal om sexualitet med patienten.  
Dessutom behövs mer forskning för att få en fördjupad insikt i hur kvinnor med gynekologisk 
cancer upplever sin sexualitet. 
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n= 15 

 
Genom intervjuerna har 
de ämnen och teman som 
är relevanta för kvinnor 
behandlade för vulva 
cancer tagits fram, och 
med dessa teman som 
grund har en VCS-skala 
utarbetats. 
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2003 
Australien 

 
Juraskova, I., 
Butow, P., 
Robertson, R., 
Sharpe, L., 
McLeod, C., & 
Hacker, N. 

 
Post-treatment 
sexual adjustment 
following cervical 
and endometrial 
cancer: A qualitative 
insight. 

 
Att upptäcka den 
dynamik och de 
komponenter som 
som hör till sexuell 
anpassning efter 
genomgången 
behandling och dess 
inverkan på 
livskvalitet.  

 
Kvalitativ 
fenomenologisk 
studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer med 
kvinnor 
n= 20  

 
Patientens sexuella anpassning 
efter cancer och behandling 
utgår ifrån en interaktion 
mellan tre huvudkomponenter; 
Vårdgivarrelaterade faktorer 
(stöd, information), personliga 
faktorer (coping-strategier, hur 
relationen med partnern ser ut) 
och självuppfattning. 

 
 
 
 
I 

 
2003 
England 

 
Stead, ML., 
Brown, JM., 
Fallowfield, 
L., & 
Selby, P. 

 
Lack of 
communication 
between healthcare 
professionals and 
women with ovarian 
cancer about sexual 
issues. 

 
Var att identifiera 
nivån på 
informationen som 
tillhandahölls, 
vårdpersonalens 
åsikter gällande 
sexuella frågor, och 
vilket behov av 
utbildning 
vårdpersonalen hade. 
Kvinnornas 
upplevelser av given 
information om 
sexuella frågor 
undersöktes också. 

 
Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer med 
deltagare 
n= 43 vårdpersonal 
n= 15 kvinnor 

 
De flesta av vårdpersonalen 
ansåg att kvinnorna skulle få 
sexuella problem men endast ¼ 
av läkarna och 1/5 av 
sjuksköterskorna diskuterade 
sexuella frågor med kvinnorna. 
Åsikterna var att det fanns en 
kunskaps- och erfarenhetsbrist, 
att det var någon annans ansvar 
och att det fanns en brist på 
resurser för att ge stöd. Det 
fanns behov av kommunikation 
utifrån kvinnornas perspektiv. 
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The informational 
needs of newly 
diagnosed cervical 
cancer patients who 
will be receiving 
combined 
chemoradiation 
treatment. 

 
Att fastställa hur 
kvinnor som 
nyligen 
diagnostiserats 
med cervixcancer 
definierade sitt 
behov av 
information. 

 
Kvalitativ studie, 
grounded theory. 
Intervjuer med 
kvinnor 
N= 14  

 
Det finns ett stort behov av mer 
information hos kvinnor som 
nyligen diagnostiserats med 
cervixcancer. Om kvinnorna fått 
den information de behövt med en 
gång hade det minskat deras oro 
och stress och bättre förberett dem 
på hur de skulle ha handskats med 
behandlingen och dess sidoeffekter. 
Det hade också förbättrat deras 
livskvalitet. 
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