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Sammanfattning 2800 kvinnor i Sverige insjuknar i 
gynekologisk cancer årligen. Vanliga 
behandlingsmetoder är kirurgi, strål- och 
cytostatikabehandling. Behandlingarna har 
visat fysisk och psykisk påverkan och att 
kvinnor med gynekologisk cancer oroar sig i 
större grad mer än andra patienter med andra 
cancerformer. Syftet var att beskriva kvinnors 
upplevelser efter avslutad behandling av 
gynekologisk cancer. Uppsatsen genomfördes 
som en litteraturstudie där 12 artiklar 
analyserades. Resultatet visar att kvinnorna 
upplever att de fortfarande bär på sjukdomen 
efter behandlingen, på grund av 
behandlingarnas konsekvenser på det 
vardagliga livet. Upplevelser av oro för återfall, 
förändrad kroppsbild, negativ påverkan på 
fertiliteten och bristfällig information av 
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women with gynecological cancer also tend to 
worry in a larger degree more than other patients 
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was to describe women’s experiences after 
finished treatment of gynecological cancer. The 
essay was conducted as a literature study of 12 
articles, qualitative and quantitative. The results 
show that the women, after treatment, feel that 
they still carry the disease because of the 
treatments' consequences in everyday life. 
Experiences of concern about recurrence of the 
disease, altered body image, negative impact on 
fertility and poor information from health care 
contacts were seen as difficult to manage by the 
women. Continued follow-up and more detailed 
information, about the symptoms and side effects 
from the treatments, by the nurse would be 
beneficial for the women to reduce anxiety and 
improve quality of life. 

 
 



Innehåll 
 

Inledning ..................................................................................... 1 
Bakgrund .................................................................................... 1 

Gynekologisk cancer ................................................................. 1 
Behandlingsformer och dess konsekvenser ............................ 2 
Lidande ....................................................................................... 3 
Hopp ............................................................................................ 3 
Omvårdnad vid gynekologisk cancer ...................................... 4 

Syfte .............................................................................................. 5 
Metod ........................................................................................... 5 

Datainsamling ............................................................................ 6 
Databearbetning ........................................................................ 7 

Resultat ........................................................................................ 8 
En känsla av tomhet - Kroppliga förändringar efter 
gynekologisk cancerbehandling ............................................... 8 

Upplevelser av en förändrad kroppsbild ............................................ 8 
Upplevelser av infertilitet ..................................................................... 9 

En minskad lust - Upplevelser av sexualitet ......................... 10 
Brist på information - Upplevelser av vårdkontakter efter 
behandling ................................................................................ 10 
Upplevelser av hur livet kan hanteras .................................. 11 
Att gå vidare efter gynekologisk cancer ................................ 12 

En rädsla för återinsjuknande ........................................................... 12 
Upplevelser av personlig mognad ...................................................... 12 

Diskussion ................................................................................. 13 
Metod diskussion ..................................................................... 13 
Resultatdiskussion ................................................................... 14 

Konklusion och Implikation ............................................... 16 

 
 



Referenser 
Bilaga A  Tabell 2. Sökhistorik 
Bilaga B1-B4 Tabell 3. Artikelöversikt, kvantitativa 
Bilaga C1-C7 Tabell 3. Artikelöversikt, kvalitativa 
Bilaga D  Tabell 3. Artikelöversikt, 
kvalitativ/kvantitativ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Inledning 
 

År 2008 insjuknade cirka 13 miljoner människor i världen av någon form av cancer, 
varav mer än sju miljoner avled (Cancerfondsrapporten, 2013). Cancersjukdomar ökar 
kraftigt och beräknas om 20 år nästan har fördubblats av olika anledningar, främst på 
grund av en ökning av världsbefolkningen men även andra faktorer som till exempel 
befolkningens livsstil så som rökning, låg fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.  I 
Sverige insjuknar cirka 2800 kvinnor årligen av någon form av gynekologisk cancer, 
däribland livmoderkroppscancer, livmoderhalscancer och äggstockscancer 
(Cancerfonden, 2013). Majoriteten av kvinnorna som insjuknar är över 75 år och hälften 
av cancerfallen är livmoderkroppscancer.  
 
Gynekologisk cancer påverkar kvinnan både emotionellt och kognitivt eftersom de 
drabbade organen är nära förknippat med sexualitet, kvinnlighet och moderskap 
(Ekwall, Ternestedt & Sorbe, 2003). Ett flertal studier har visat att kvinnor med 
gynekologisk cancer oroar sig över sitt sjukdomstillstånd mer än patienter med andra 
cancerformer eftersom behandlingar så som cytostatikabehandling, strålbehandling och 
kirurgi påverkar bland annat kvinnans fertilitet negativt, ger hormonell- och sexuell 
påverkan och en negativ påfrestning på relationer (Carter, Rowland, Chi, Brown, Abu-
Rustum, Castiel & Barakat, 2005).  De olika behandlingsformerna kan även orsaka 
betydande fysiska och psykiska besvär i form av biverkningar efter behandling. 
(Schjolberg, 2003). Det är därför väsentligt som sjuksköterska att ha kunskap om 
patientens upplevelser efter avslutad behandling, för att kunna vidta adekvata 
omvårdnadåtgärder och minska risken för framtida besvär för kvinnorna.  
 

Bakgrund  

 
Gynekologisk cancer 
 
Gynekologisk cancer är ett begrepp som involverar cancersjukdomar som drabbar 
kvinnans mest intima kroppsdel, könsorganen (Cancerfonden, 2013). 
Livmoderkroppscancer, livmoderhalscancer och äggstockcancer är de vanligaste 
formerna där förekomst, symtom och behandling skiljer de olika cancerformerna från 
varandra, varav dess vävnadsformer, spridning och uppkomst avgör val av behandling. 
År 2011 var Livmoderkroppscancer den sjätte vanligaste cancerformen bland kvinnor i 
Sverige med cirka 1500 fall (Socialstyrelsen, 2013). Denna cancerforms utveckling 
påverkas av kvinnans könsproducerade hormon, östrogen. Livmoderhalscancer är en 
annan cancerform som uppstår i livmoderhalsens nedersta del av viruset humant 
papillomvirus (HPV-virus). HPV-virus infekterar livmoderhalsen och utvecklar på så 
sätt uppkomsten av livmoderhalscancer. Utvecklingen av sjukdomen sker i ett långt 
förlopp, oftast i flera år. Sedan 1960-talet har antalet insjuknande i livmoderhalscancer 
halverats då gynekologiska kontroller med screening infördes. Äggstockscancer är den 
tredje vanligaste gynekologiska cancerformen som består av en samling olika 
tumörsjukdomar. Tumörerna ser olika ut, de kan till exempel vara ensidiga eller 
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dubbelsidiga, hormonproducerande samt icke hormonproducerande (Weström, Åberg, 
Anderberg & Andersson, 2005). Förutom de vanligaste gynekologiska cancersjukdomar 
så förekommer även cancer i vulva och slida. Dessa former är däremot mycket ovanliga.  

Livmoderkroppscancer ger vanligen vaginala blödningar i början utav sjukdomsskedet 
och kan därför upptäckas tidigt då majoriteten av de drabbade har genomgått menopaus 
och söker därför vanligen läkarvård tidigt (Weström et al, 2005). Livmoderhalscancer 
beskrivs ofta som symtomfri i ett tidigt skede, däremot kan småblödningar förekomma 
vid eller efter samlag eller vid krystande. En slemmig, blodtillblandad flytning är också 
ett vanligt symtom som kan förekomma. Sena symtom vid livmoderhalscancer kan till 
exempel vara smärtor i buken, blås- och tarmsymtom och bensvullnad. 
Äggstockscancers tidiga symtom kan lätt misstas för vanliga, ofarliga symtom, såsom 
känslor av uppsvälldhet, urinträngningar och smärtor i buken (Smith, Rocconi & Finan, 
2012). Eftersom symtomen i det tidiga skedet ofta är vaga så upptäcks vanligen 
äggstockscancer när den redan har spridit sig, vilket ger sjukdomen en betydligt sämre 
prognos än övriga gynekologiska cancersjukdomar. 
 

Behandlingsformer och dess konsekvenser 

 

Kvinnor med gynekologisk cancer brukar vanligen genomgå kirurgisk behandling om 
möjligt (Onkologiskt centrum, 2007). Därefter tas det beslut om ytterligare behandling 
ska vidtas, till exempel strålbehandling och/-eller cytostatika. Strålbehandling är ett 
försök att avdöda tumörceller genom joniserande strålning. Detta kan utföras genom 
fotonstrålning, som syftar till att behandla tumörer djupt liggande i bäckenet, och 
genom elektronstrålning, som behandlar mer ytliga tumörer. Sena biverkningar innebär 
att besvären kvarstår sex månader efter behandling eller uppkommer månader/år efter 
behandlingen och detta innebär vanligtvis att besvären är kroniska. Det kan innebära 
besvärande tarmfunktion, urinläckage och ärrbildning i bäckenet. Andra symtom som 
också kan inträffa är sexuell dysfunktion, i form av torra slemhinnor i vaginan, 
samlagssmärta samt oförmåga att uppnå orgasm (Ridderheim, 2000).  
 
Cytostatika är en behandlingsform som verkar genom att motverka tumörcellens 
förökning eller genom att förstöra den (Onkologiskt centrum, 2007). Vid gynekologisk 
cancer används cytostatika efter operation i samband med strålbehandling men även 
som ensam behandlingsmetod. Vanliga biverkningar av cytostatikabehandling är 
illamående och kräkningar, håravfall, gastrointestinala biverkningar, neurotoxicitet och 
hudreaktioner (Boman, 2000). Andra vanliga biverkningar som är viktiga att känna till 
är viktnedgång, trötthet och smärta (Carter, Penson & Bakarat, 2012) 
 
Äggstockscancer behandlas främst genom operation då äggstockar, äggledare och 
livmoder avlägsnas (Socialstyrelsen, 2013). Den kirurgiska åtgärden leder till att 
kvinnan hamnar i klimakteriet med vanligtvis kraftiga symtom, så som 
värmeböljningar, trötthet, irritation och ökad risk att få urinvägsinfektion (Katz, 2009). 
Livmoderhalscancer beskrivs vara möjlig att bota om det upptäcks i det tidiga 
sjukdomsskedet (Socialstyrelsen, 2013). Botande behandling kan ske med hjälp av 
hysterektomi då man avlägsnar livmodern. Även livmoderkroppscancer behandlas 
vanligen genom denna metod, där avlägsnande av äggstockar och äggledare sker. Detta 

2 
 



kan dock variera beroende på vilken typ av livmoderkroppscancer det är samt vilket 
stadium sjukdomen befinner sig i. Biverkningar som kan tillkomma av en hysterektomi 
är vanligen minskad lubrikation, minskad känsel i vaginan samt smärta vid samlag på 
grund av de tidigare nämnda biverkningarna (Carter et al, 2012). Vid avlägsnande av 
livmodern och livmoderhalsen blir även slidan kortare vilket kan bidra till att slidan 
känns annorlunda än tidigare (Jerpseth, 2011).  
 

Lidande 

 

Kate Eriksson delar upp sjukdomslidande i två kategorier; kroppslig smärta och själsligt 
och andligt lidande (Eriksson, 1994). Kroppslig smärta innebär en smärta förorsakad av 
sjukdomen och/eller behandlingen medan själsligt och andligt lidande innebär att 
lidandet förorsakats av förnedringen, skammen och/eller skulden som gynekologisk 
cancersjukdom kan orsaka. Kroppslig smärta är en vanlig orsak till lidande i 
cancersjukdom och det kan till slut leda till ett andlig och själslig lidande. 
Cancersjukdom är förknippat med lidande, oberoende av om patienten befinner sig i 
början av sjukdomsstadiet eller i slutet av sjukdomen. En vanlig missuppfattning är att 
endast patienter med avancerad cancersjukdom eller patienter som behandlas palliativt 
utsetts för lidande (Ferrell & Cole, 2008). Ekwall, Ternestedt och Sorbe (2003) 
beskriver gynekologisk cancer som emotionellt och kognitivt påfrestande och som 
sjuksköterska är det väsentligt att lindra detta sjukdomslidande då sjuksköterskan bör 
sträva efter att eliminera all onödigt lidande som kan förekomma inom vården (Svensk 
Sjuksköterskeförening [SSF], 2010). Sjuksköterskan fungerar som en person som 
patienten kan förlita sig till vid sjukdom eller hot om skada och kan minska eventuella 
psykiska, sociala och spirituella problem som patienten har behov av att diskutera 
(Ferrell et al, 2008). Genom att identifiera lidandets källa och uppmärksamma den kan 
sjuksköterskan vara till en stor hjälp att lindra lindande. Sjuksköterskan lyssnar även på 
patienten och kan på så sätt få patienten att yttra sitt lidande genom till exempel att visa 
känslor av hopplöshet, rädsla och ensamhet. I lidandet kan känslor utav hopplöshet 
framträda vilket i sin tur behöver hopp för att kunna lindras (Eriksson, 1994). På så sätt 
kan hoppet leda till en kamp som gör att människan inte uppslukas av sitt lidande i 
cancersjukdomen och från att bli ett objekt av sin sjukdom.  
 

Hopp 

 

Förmågan att uppleva hopp är en grundläggande faktor för människan (Svenska 
akademiens ordbok, 2009). Hoppet beskrivs som alltid närvarande, även om det kan 
beslöjas vid svåra sjukdomstillstånd, till exempel cancersjukdom där känslor av 
hopplöshet och tröstlöshet kan framhävas (Svensk Sjuksköterskeförening [SSF], 2010). 
Att känna hopp kan vara en viktig resurs för att hantera motgångar, och vara en 
motivation för att uppnå ett meningsfullt liv. Det kan förbättra både det fysiska och 
psykiska välbefinnandet och på så sätt öka patientens möjlighet att anpassa sig till den 
valda behandlingen och inte känna ett lidande som hopplöshet kan leda till (Turan 
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Kavradim, Canli Ozer och Bozcuk, 2012; Lorentsen et al, 2011). Sorgen av att ha 
insjuknat i en sjukdom är ofta kraftig och smärtsam att kvinnan inte hade kunnat 
uthärda denna utan hoppet. Människor upplever också en större betydelse utav att känna 
hopp vid en livshotande sjukdom (Jerpseth, 2011).  
 
Det är viktigt för kvinnor med gynekologisk cancer att finna ett sätt att hantera sin 
situation vilket spelar en betydande roll för att inte förlora hoppet (Brattberg, 2008). 
Tänkbara åtgärder kan vara att ändra på sin omgivning, till exempel prioritera egentid 
utanför hemmet med någon från familjen eller vänner, fokusera på det viktigaste till 
exempel vara närvarande och utesluta fokus på framtida problem samt att ha en positiv 
inställning till olika situationer så som att våga be om hjälp och tala om funderingar som 
uppstår (Lowdermilk & Germino, 2000). I kompetensbeskrivning för legitimerad 
sjuksköterska ingår det i bemötande, information och undervisning att ha förmåga att 
bland annat kunna kommunicera med både patient och närstående på ett lyhört, 
respektfullt och empatiskt sätt (Socialstyrelsen, 2005). Andra viktiga förmågor är att ha 
förmåga att ge stöd och vägledning via dialog med patienten samt informera och 
undervisa med hänsyn till bland annat innehåll och tidpunkt. En personcentrerad och 
kompetent vård är betydelsefull för kvinnor med gynekologisk cancer för att uppnå 
upplevelser som till exempel att hantera sin situation (Lowdermilk & Germino, 2000). 
För att skapa hopp kan sjuksköterskan uppmuntra patienten att tro på sig själv och sin 
förmåga att klara av sitt dagliga liv genom att vara tillgänglig, ge lämplig information 
och undervisa familjen om kroppsliga förändringar efter avslutad behandling (Lorentsen 
et al, 2011; Lowdermilk & Germino, 2000). Faktorer som ökar patientens hopp efter 
behandling innefattar bland annat tillräcklig information ifrån sjuksköterskan kring 
behandling och dess konsekvenser (Hammer, Mogensen & Hall, 2009).  
 

Omvårdnad vid gynekologisk cancer 
 

Att genomgå en lång och plågsam behandling kan vara en stor påfrestning för kvinnor 
med gynekologisk cancer eftersom de måste lära sig att leva med de psykosociala, 
fysiska och sexuella konsekvenserna och framförallt en rädsla för återfall. (Borg, 2003; 
Reitan, 2003). Cancersjukdomen förknippas ofta med stort lidande och smärta vilket 
innebär att omvårdnadsåtgärder bör utgå från individens unika sjukdomsupplevelse och 
därför behöver sjuksköterskan ta reda på patientens livshistoria för att få en helhetssyn 
och på så sätt få möjligheten till att ge en personcentrerad vård (Reitan, 2003). God 
omvårdnad i form av kärlek, omsorg och förståelse samt stöd av sjuksköterskan kan 
vara betydelsefullt för både fysiskt och psykiskt välmående (Clayton, Butnow, Arnold 
& Tattersall, 2005; Kjellgren, 2000) För att kunna ge adekvat omvårdnad som 
tillfredsställer kvinnans individuella omvårdnadsbehov bör sjuksköterskan även utgå 
från kvinnans individuella upplevelser kring behandlingen och dess konsekvenser för att 
på så sätt minska onödigt lidande (Jerpseth, 2011).  
 
Sexuell dysfunktion kan förekomma på grund av behandlingsformerna (Ridderheim, 
2000) och därför bör sjuksköterskan vara öppen i kontakten med kvinnan och vara 
beredd på att hon kan ha annorlunda syn på sexualitet för att skapa en tillåtande relation 
mellan sjuksköterskan och kvinnan. Sjuksköterskan bör även vara insatt i de fysiska och 
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psykiska påfrestningarna som kvinnan är utsatt för vilket kan göra det lättare att tala om 
sex och samlevnad. Att visa respekt och ömsinthet är också viktigt i 
omvårdnadssituationen rörande sexualiteten. Kvinnan bör även få konkreta råd av 
sjuksköterskan till exempel alternativa samlagsställningar vid smärta under samlag, 
betona vikten av kroppskontakt och massage som ett substitut för samlag, förslag på 
glidmedel som kan underlätta samlag och även ge information om tänkbara läkemedel 
mot torra slemhinnor i slidan som kan besvära kvinnan (Borg, 2000).  
 
En annan vanlig biverkning som kan förekomma beroende på typen 
cytostatikabehandling, är håravfall. Detta beror på den systemiska effekten som 
cytostatika har på hårcellerna och dess delning (Lorentsen & Grov, 2011). All 
kroppsbehåring avlägsnas som till exempel håret på huvudet, ögonfransar, ögonbryn 
samt könshår. Efter avslutad behandling kan kvinnan få tillbaka håret till en viss del 
men i en förändrad kvalitet i en viss tid. Tänkbara omvårdnadsåtgärder kan vara att i 
god tid förbereda kvinnan för håravfall genom att informera kring det och se till att 
utprovning av peruk sker innan påbörjad behandling (Onkologiskt centrum, 2007). Det 
kan även informeras om håravfall på andra kroppsdelar så som ögonbryn och 
ögonfransar och att de eventuellt går att tatuera ögonbryn. Rekommendationer om 
litteratur, filmer och forum för kvinnor i liknande situationer kan också vara till en hjälp 
för kvinnan att förstå samt acceptera sin kommande situation.  
 
Vid gynekologisk cancer är en vanlig behandlingsmetod hysterektomi (Socialstyrelsen, 
2013; Katz, 2009; Carter et al, 2012) samt avlägsnande av äggstockar och äggledare. 
Detta bidrar i sin tur till att kvinnan hamnar i klimakteriet med värmevallningar, 
blödningsrubbningar och förändringar i könsorganen som följd (Jerpseth, 2011). 
Omvårdnadsåtgärderna bör vara individ samt gruppanpassad information om de 
fysiologiska och normala förändringarna som klimakterieperioden orsakar. Information 
om att hälsosam kost, regelbunden motion och rökfrihet kan bidra till förebyggande och 
lindring av symtomen vid klimakteriet bör ges av sjuksköterskan. Alternativa 
behandlingsmetoder som akupunktur kan även presenteras för kvinnan.  
 
Det finns en stor sannolikhet att sjuksköterskan inom allmän sjukvård, kommer att möta 
kvinnor med gynekologisk cancer och dess behandlingar med respektive biverkningar 
kan skapa ett stort lidande hos kvinnan. För att kunna ge bästa möjliga omvårdnad så är 
det väsentligt att sjuksköterskan har kunskap om kvinnans upplevelser efter avslutad 
behandling. 
 

Syfte 
 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser efter avslutad behandling av gynekologisk 
cancer.  
 

Metod 
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Studien utfördes som en allmän litteraturstudie (Friberg, 2012). Målet var att belysa 
kunskapsområden kring upplevelser efter avslutad behandlingarna av gynekologiska 
cancersjukdomar. Därmed identifierades, analyserades och värderades vetenskapliga 
artiklar.  
 

Datainsamling 

 

En pilotsökning gjordes efter vetenskapliga artiklar inom det valda ämnet, att beskriva 
kvinnors upplevelse efter behandling av gynekologisk cancer. Två sökningar gjordes 
både enskilt och med stöd av bibliotekarie med avsikt att se om relevanta sökord valts. 
Det visade sig att relevanta sökord var valda och det fanns artiklar för att fortsätta 
genomföra den vidare systematiska sökningen. Därefter gjordes den egentliga 
systematiska sökningarna i omvårdnadsinriktade databaserna Cinahl, PubMed och 
PsycInfo (se bilaga B). Utifrån syftet formulerades olika sökord som var anpassade efter 
databasernas ämnesord; genital neoplasms, female (kvinna), therapy (behandling), 
survivor* (överlevnad) och experience* (upplevelse) i en av alla sökningarna på de 
olika databaserna (se tabell 1). Begreppet coping söktes som MeSH term i PubMed 
vilket resulterade i en ny artikel, i övriga databaser söktes ordet i fritext vilket endast 
resulterade i irrelevanta artiklar och dubbletter. I databasen PubMed användes även 
begreppen “Genital neoplasms, female” och “therapy” som MeSH termer. Ytterligare 
ord som söktes i databasen PubMed var “experience*” och “post-treatment”. I 
databasen Cinahl användes Cinahl headings i ordet “Genital neoplasms, female” och 
“therapy” som subheadings. Övriga ord så som “survivor*” och “experience*” gjordes 
som fritextsökning. I databasen PsycInfo gjordes enbart fritextsökningar då lämpliga 
termer inte kunde hittats, orden som användes var “gynecologic cancer”, “experience*”, 
“suffer*” och “survivor*’”. Det gjordes även en manuell sökning på en utav artiklarnas 
referenser vilket resulterade i tre ytterligare artiklar. Sökningarna begränsades med 
artiklar från 2003-2013 och skulle innefatta research article.  
 
Inklusionskriterier var kvinnor 18 år och uppåt och studien/intervjuerna skulle vara 
gjorda efter avslutad behandling. Exklusionskriterier var patienter i palliativt skede och 
anhörigas perspektiv. Cancer i vulva och slida exkluderades även, då formerna är 
mycket sällsynta. Efter varje sökning lästes artiklarnas abstrakt igenom och artiklar som 
inte motsvarade syftet eller inklusionskriterierna, exkluderades. Därefter valdes tjugo 
stycken lämpliga artiklar ut till urval ett och lästes igenom i full text. Åtta artiklar föll 
bort då dess innehåll inte motsvarade syftet eller 
inklusionskriterierna/exklusionskriterierna. Sammanlagt användes tolv stycken artiklar i 
urval två varav fem var kvantitativa och sju kvalitativa.   
 
Artiklarna lästes igenom utifrån ett induktivt perspektiv. Alla artiklarna skrevs ut i full 
text och bedömdes efter Carlsson och Eiman (2003) bedömningsmall för studier med 
kvalitativ och kvantitativ metod. Kvalitativa artiklar bedömdes efter kvalitativa 
bedömningsmallen där fyra framkom som hög grad medan tre bedömdes som medelhög 
grad. Kvantitativa artiklarna bedömdes efter kvantitativa bedömningsmallen där fyra 
bedömdes vara av hög vetenskaplig kvalitet och en av medelhög kvalitet. Artiklar som 
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bedömdes vara av medelhög kvalitet saknade eller hade inte tydliga syften, abstrakt, 
bortfall, eller tydliga diskussioner där poäng fallerade och därför placerades i den lägre 
graden efter uträkning. 
 

Tabell 1. Sökordsöversikt           

 

 

Sökord 

 

PubMed  
  MeSH-term 

 

Cinahl  
Subject 
heading list 

 

PsycINFO 
Thesaurus 

Gynekologisk 
cancer 

Genital neoplasms, 
female  

Genital 
neoplasms, 
female 

Gynecologic 
cancer 
(fritext) 

Behandling Therapy Therapy Therapy 
(fritext) 

Upplevelse Experience* (fritext) Experience* 
(fritext) 

Experience* 
(fritext) 

Överlevnad Survivor* (fritext) Survivor* 
(fritext) 

Survivor* 

Coping Coping (fritext) Coping (fritext) Coping 
(fritext) 

*=trunkering 

Databearbetning 

 

Samtliga artiklar lästes igenom av båda gruppmedlemmarna och därefter markerades 
väsentlig information kring upplevelser efter behandling. Artiklarna delades upp och 
sammanfattades enskilt i olika artikelöversikter (se bilaga C1 och C2). Där presenteras 
artiklarnas publikationsår, land, databas, författare, titel, syfte, metod, urval, bortfall, 
slutsats och vetenskaplig kvalitet. Databearbetningen utfördes utifrån syftet att beskriva 
kvinnors upplevelser efter avslutad behandling av gynekologisk cancer, därefter lästes 
artiklarna igenom igen och relevanta stycken grupperades in i olika kategorier efter 
övergripande likheter samt skillnader i resultatet. Sedan bröts styckena ner till mindre 
enheter som sedan sorterades in i kategorier. 

  
 Efter detta återgick vi ännu en gång till artiklarna och läste igenom resultatdelarna för 
att finna ytterligare resultat som sammanfattades ner i kategorierna. Huvudkategorierna 
som framkom i resultatet är En känsla av tomhet - Kroppliga förändringar efter 
gynekologisk cancerbehandling, En minskad lust - Upplevelser av sexualitet, Brist på 
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information - Upplevelser av vårdkontakter efter behandling, Upplevelser av hur livet 
kan hanteras och Att gå vidare efter gynekologisk cancer.  
 

Resultat 
 

En känsla av tomhet - Kroppsliga förändringar efter 
gynekologisk cancerbehandling 
 

Upplevelser av en förändrad kroppsbild 
 

Behandlingarna som kvinnorna genomgått orsakade olika besvär, bland annat 
viktuppgång som skapade känslor av osäkerhet om vad deras partner tyckte om dem 
(Reis, Beji & Coskun, 2010). Även ärrbildning på grund av kirurgisk behandling 
skapade en stor frustration hos kvinnorna och detta kunde i sin tur påverka kvinnornas 
vardag samt sexlivet. Behandlingar så som cytostatika skapade stora problem för 
kvinnorna då de upplevde besvär med håravfallen som en vanlig konsekvens av 
behandlingen (Bal, Yilmaz & Beji, 2012). Innan behandlingen kände en stor del av 
kvinnorna i studien sig stolta över sitt hår och upplevde sig därför efter håravfallet 
oattraktiva och ledsna över detta. Flera forskare (Sekse, Raaheim, Blaaka & Gjengedal, 
2010; Sekse, Gjengedal & Råheim, 2013) beskriver kvinnornas känslor av en plötsligt 
förändrad kroppsbild, där den tidigare kända kroppen blev okänd. De berättade hur 
deras kropp förändrades efter kirurgisk behandling av den gynekologiska 
cancersjukdomen och att det var svårt att vänja sig vid tanken på avlägsnande av 
kvinnans mest intima kroppsdel. I samband med detta framträdde känslor av kroppslig 
tomhet, plötsliga kroppstemperaturskillnader och en stor känsla av förlust av 
fullständighet. Kvinnor i en annan studie upplevde sina kroppar som försvagade efter 
behandlingen (Oshima, Kisa, Terashita, Habara, Kawabata & Maezawa, 2011). En av 
kvinnorna berättade att hennes muskler var försvagade och hon upplevde svårigheter 
med att lyfta på sina fötter. Kvinnan tränade upp sin kropp med hjälp av promenader 
men upplevde fortfarande en stor trötthet i kroppen. En annan kvinna berättade hur det 
kändes att förlora något inom henne efter en hysterektomi, att det kändes som att det var 
ett hål inom henne och att hennes tarmar tycktes ha åkt fram i magen (Sekse et al, 
2013). Hon var inte förberedd på detta och upplevde en stor tomhet inombords efter sitt 
organ. Tomheten av att förlorat en del av sina kroppar, gav för många en känsla av 
hålrum i kroppen men som i ett senare tillfälle bleknade. Andra kvinnor upplevde den 
förändrade kroppsbilden efter behandling som betydelselöst vilket berodde på att 
kvinnorna inte längre kände sig användbara i samband med reproduktion och därmed 
upplevde inte lika stor förlust av någonting viktigt (Sekse et al, 2010). Istället 
fokuserade de på att försöka må väl och uttryckte lättnad av att få bli av med något som 
bara skapade smärta. Dessa kvinnor tyckte att det var lättare att må bättre efter 
behandlingen eftersom avlägsnandet inte var någonting synligt för andra i omgivningen 
och att deras partner inte lade stor vikt vid förändringen. Istället berättade kvinnorna om 
de hade fått avlägsna ett bröst så skulle det förmodligen påverka deras kroppsbild på ett 
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annat sätt eftersom de ansåg brösten som mer synligt och kvinnligt. Däremot 
förekommer det att yngre kvinnor påverkas betydligt mer av avlägsnade av livmodern 
och uppfattar den förändrade kroppbilden som en total förändring i livet (Sekse et al, 
2010). Detta bidrog med att de kände sig mindre kvinnliga än tidigare på grund av sin 
hysterektomi (Bal et al, 2012). Andra kroppsliga förändringar som förekommit efter 
gynekologisk cancerbehandling är problem med klimakteriet, tillhörande 
värmesvallningar samt ångest (Bal et al, 2012; Sekse et al, 2010, 2013). Några av 
kvinnorna visste att dessa problem skulle förekomma medan andra upplevde det som en 
chock. Gemensamt hade dessa kvinnor ändå att vare sig de visste eller inte kom det 
ändå som något oförberett. De kvinnor som före operation redan gått igenom 
klimakteriet beskrev det som en ny känsla den här gången på grund av de kroppsliga 
förändringarna. Möjliga upplevelser efter kirurgiska ingrepp kunde vara plötsliga 
värmevallningar, som inte gick att kontrollera vilket ansågs vara onödigt skapande av 
osäkerhet (Sekse et al, 2010). 
 

Upplevelser av infertilitet 
 

Reproduktionsorganen beskrivs som något viktigt för kvinnan, hennes äktenskap och 
sexliv (Reis et al, 2010). Avlägsnande av livmodern, hysterektomi, rapporterades av 
kvinnorna som ångestladdat relaterat till deras roll som hustru. En 32 årig kvinna med 
äggstockscancer förklarade denna ångest genom att beskriva upplevelsen av tvivel till 
sin situation, om hon skulle komma till skada samt en oro över hennes mans framtid om 
hon skulle kunna göra honom lycklig igen. Hon berättade att hon jämt grät och gick till 
sin psykiatriker där hon fick gråta ut. Efter det kände hon sig mer avslappnad men 
hennes lidande inombords kvarstod (Reis et al, 2010). Infertilitet och oförmåga att 
kunna få barn var ett trauma hos kvinnorna, speciellt hos de yngre, barnalösa kvinnorna 
(Reis et al, 2010; Sekse et al, 2010, 2013). Kvinnor som fortfarande kunde och ville ha 
fler barn, upplevde en större dramatisk förändring än andra kvinnor som genomgått 
hysterektomi, men att de senare accepterade sin förlust trots känslor av sårbarhet 
relaterad till den bristande förmågan att få barn (Sekse et al, 2013). Vidare beskrev en 
kvinna i studien bland annat vad som kunde få igång hennes känslor av att tänka på sin 
fertilitet. Det kunde till exempel vara när hon såg en gravid kvinna eller hörde ett barn 
gråta. Det var på så sätt svårare för dessa kvinnor att glömma sina förluster än de 
kvinnor som var nöjda med sina liv och kunde acceptera sin situation, då de ibland, 
ofrivilligt, påmindes om förlusterna. Infertilitet kunde få kvinnan att känna sig värdelös, 
oälskad och ofullständig med negativ påverkan på kvinnans känsla av kvinnlighet som 
följd (Reis et al, 2010). Även en känsla av svårighet att umgås med sina fertila vänner 
kunde uppstå. En 30 årig kvinna med äggstockscancer berättade: “You are marked! Yes, 
marked! I have two marks, one, you have cancer, and the other, you are infertile. It is so 
difficult to go on living like that. You cannot be among people easily, you hesitate, and 
you become shy.”(Reis et al, 2010, s.144) 
 
Flera forskare (Bal et al, 2012; Sekse et al, 2010) beskriver även att andra kvinnor i 
äldre åldrar inte upplevde infertilitet som en lika stor förlust. Några av kvinnorna 
upplevde istället det som en frihet främst de som haft problem med smärtor och 
blödningar.  
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En minskad lust - Upplevelser av sexualitet 

 
Forskning beskriver några problem som kvinnorna upplevde relaterat till den kvinnliga 
identiteten och att deras relation till deras partner hade blivit försämrad efter behandling 
och på grund av detta påverkades även deras sexualitet negativt (Bal et al, 2012; Reis et 
al, 2010; Sekse et al, 2013). Andra anledningar till en försämrad sexuell funktion var 
bland annat rädsla, minskad sexuell lust, smärta vid samlag och oförmåga att uppnå 
orgasm. Kvinnorna upplevde en stor ångest och rädsla inför att ha sex efter att de 
genomgått en hysterektomi.  Andra kände en rädsla över att smitta sin partner med 
cancersjukdomen genom sexuella relationer vilket därtill kunde leda till att kvinnorna 
slutade ha sexuella relationer med sin partner (Bal et al, 2012; Reis et al, 2010). 
Majoriteten av kvinnorna upplevde den minskade sexuella lusten som en konsekvens 
efter behandling av gynekologisk cancer (Bal et al, 2012; Reis et al, 2010; Sekse et al, 
2013). Anledningar till den minskade lusten uppgavs vara bland annat smärta under 
samlag, en känsla av osäkerhet av framtiden och rädsla att sjukdomen kunde 
återkomma. En kvinna i studien upplevde rädsla inför att ha samlag på grund av en oro 
över att sjukdomen skulle återkomma genom samlag (Bal et al, 2012). Sexlivet hos de 
flesta kvinnor efter behandling av gynekologisk cancer påverkas mer eller mindre 
negativt (Sekse et al, 2013, 2010). Sexlusten kan ibland även nå sitt slut då den 
försämras i en stor utsträckning. Detta beskriver en av kvinnorna i studien som en 
förlust då hon upplevde sitt sexliv före cancer som fantastiskt och efter operation var 
detta förändrat till det sämre. Den sexuella förlusten var en svår process att gå igenom 
och komma till rätta med efter de grundläggande förändringarna hos kvinnorna, 
relaterad till deras partner. Under samlag var det svårt att acceptera känslor som uppstod 
som till exempel var att inte kunna uttrycka sig. Även känslor av smärta och njutning 
kunde vara till problem, då några av kvinnorna påverkades av torra slemhinnor. Det 
som en gång hade varit tilltalande hade istället blivit obehagligt beskrev en kvinna i 
studien som även kände sig nervös då hennes slemhinnor i slidan hade blivit torra och 
detta orsakade smärta under samlag. På grund av detta fokuserade kvinnan endast på 
smärtan under samlag (Sekse et al, 2013, 2010). Många kände, trots att de var fria från 
sin cancer, att de många år efter behandlingen fortfarande bar på sjukdomen, då känslan 
av borttagen livmoder var så starkt kopplat till kvinnans sexualitet (Sekse et al, 2013). 
Trots de sexuella problemen så fortsatte ett fåtal kvinnor att ha sexuella relationer med 
sina män för att skydda sitt äktenskap och tillfredsställa sin man (Bal et al, 2012). 
Kvinnorna upplevde det som ett tvång för att kunna ha ett fungerande förhållande till 
sin partner. De såg ingen annan utväg.  

 

Brist på information - Upplevelser av vårdkontakter efter 
behandling 

 
Kvinnors erfarenheter och upplevelser av vården efter behandling beskrivs som 
reaktioner på bemötande, brist på information och ett behov av stöd (Oshima, Kisa, 
Takayoshi, Hidenobu & Maezawa, 2013). En av kvinnorna i studien beskrev 
upplevelsen av att hon inte blev tagen på allvar under ett läkarbesök. Kvinnan beskrev 
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sina symtom så som sveda och sömnbesvär vilket gjorde att läkaren bara skrev ut ett 
recept för besvären. En annan kvinna kände att hon inte fick tillräcklig med information 
för att lindra sina symtom och därför fick hon söka specialistvård på egen hand. 
Kvinnorna hade tidigare inte fått den information kring symtomen som kan tillkomma. 
Några av dem fick informationen för första gången vid besök av en gynekolog under 
uppföljningen. Det ansågs viktigt att få information och att informationen gavs tidigt om 
de symtom som kunde uppstå efter behandlingen. Kvinnorna upplevde även ett behov 
av stöd. Om inte information gavs eller om kvinnorna inte kände stöd av vårdpersonalen 
upplevde kvinnorna sig missnöjda med vården (Bal et al, 2012; Hodgkinson, Butow, 
Fuchs, Hunt, Stenlake, Hobbs & Wain, 2007; Oshima et al, 2011, 2013; Sekse et al, 
2010). Kvinnorna upplevde behov av att träffa någon att prata med även efter sina 
uppföljningar (Sekse et al, 2013). Ämnen som var viktigt att få tala om var den 
förändrade kroppsbilden relaterat till den borttagna livmodern och konsekvenserna av 
det. Det var betydelsefullt att få en djupare förståelse av vad som hände efter 
uppföljning, efter att de förklarats friska och hur de skulle fortsätta med sina liv. De 
menade att vårdpersonalen kunde ha lättat deras syn på sin förändrade kroppsbild 
genom att de kanske kunde lyfta känsliga ämnen så som sex och samlevnad, i tidigt 
skede (Bal et al, 2013; Sekse et al, 2013). Kvinnorna kände tacksamhet när de blev 
uppmuntrade att ställa frågor utav vårdpersonalen, men även att vårdpersonalen villigt 
svarade på frågor och uppriktigt visade medkänsla kring kvinnornas tillfrisknande 
(Oshima et al, 2011).  
 

Upplevelser av hur livet kan hanteras 

Kvinnorna bedömde sin känsla av livskvalité utifrån hur deras fysiska funktioner 
påverkades av biverkningar efter behandlingen (Simonelli, Fowler, Maxwell & 
Andersen, 2008). På grund av fysiska förändringar upplevde kvinnan att det var svårt att 
finna mening i livet (Simonelli et al, 2008; Oshima et al, 2011). Att inte känna någon 
meningsfullhet ledde till försämrat psykiskt välmående och kunde ta sig uttryck i 
depression. 

 Trots att kvinnorna kunde känna livskvalité efter avslutad behandling upplevde de inte 
en ökad förmåga att hantera sin livssituation (Costanzo, Lutgendorf, Rothrock & 
Anderson, 2006). Om kvinnorna sökte hjälp av andra utomstående eller accepterade sin 
situation upplevdes mindre depression och ångest. Däremot kunde undvikande och 
förnekande av sin sjukdom kopplas till depression och ångest hos kvinnorna. Forskning 
beskriver olika upplevelser av kvinnors sätt att leva med gynekologisk cancer på, 
emotionell och relationsrelaterad, aktivt orienterad och självkontrollerande (Sekse, 
Råheim, Blåka & Gjengedal, 2012). De två först nämnda upplevelserna hade en positiv 
syn på framtiden vilket innebar att kvinnorna involverade sitt sociala nätverk för 
bearbetning av konsekvenserna efter behandlingen. Livet efter cancerbehandlingen 
fokuserades på att få tillbaka sitt tidigare liv innan insjuknandet genom att till exempel 
tänka positivt och blicka framåt för att fokusera på annat än problemen som kan uppstå. 
Vidare belyste studien vikten av att återgå till en bekant vardag kunde vara till en hjälp 
för kvinnorna att hantera det okända. Även yttringar av känslor i relationer kunde vara 
till hjälp för att bearbeta cancersjukdomen.  
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Den tredje upplevelsen självkontrollerande kvinnan, beskrivs som känslomässigt sluten 
till sin omgivning (Sekse et al, 2012). Kvinnorna kände en negativ inställning till sin 
sjukdom och ville helst inte prata om den. Det negativa ansågs vara att kvinnorna 
samlade på sig mycket känslor och lät sedan alla känslorna rinna över på samma gång. 
Kvinnorna upplevde att de hade kontroll på sina känslor och lät dem inte befrias då de 
inte visste hur de skulle kunna hanteras. De hade gemensamt att om en ny svår period 
skulle tillkomma, skulle de förmodligen ha svårt att hantera detta (Sekse et al, 2012). 
Detta kan i många fall bidra till känslor av ensamhet eftersom dessa kvinnor inte vågar 
prata med personer i sin omgivning eller är rädda för att personer som inte genomgått 
liknande kriser i livet, inte förstod (Sekse, Raaheim, Blaaka & Gjengedal, 2009). 
 

Att gå vidare efter gynekologisk cancer 
 
 
En rädsla för återinsjuknande  
 

Många av kvinnorna kunde inte komma till rätta med vad de gått igenom och acceptera 
det. För dessa kvinnor verkade de vardagliga värderingarna i livet inte ändrats mycket. 
Anledningen till detta beskrivs vara ett dåligt självförtroende men också oro över 
återfall. På så sätt har kvinnorna inte kunnat ta itu med problemen och istället hoppats 
på att de en dag skall försvinna (Sekse et al, 2010; Sekse et al, 2009; Oshima et al, 
2011). Även en ökad vaksamhet för tecken, så som smärta eller förändrad känsla i 
kroppen, på att cancersjukdomen hade återkommit präglade många utav kvinnornas liv 
(Oshima et al, 2011; Sekse et al, 2009; Sekse et al, 2010; Sekse et al, 2013). Kvinnorna 
tvingades även leva med misströstan till deras egen kropp med ångest och osäkerhet att 
cancersjukdomen kan återkomma (Sekse et al, 2013). En kvinna i studien beskriver en 
ständig rädsla över att cancern kan ha återkommit vid förändring eller smärta i kroppen 
(Sekse et al, 2013). Andra skäl till oro hos kvinnorna efter behandlingen var bland annat 
en undran om hur behandlingen hade gått och om den hade fungerat, behandlingens 
biverkningar, behandlingens påverkan på sexuella relationer och om det skulle krävas 
ytterligare behandlingar i framtiden (Oshima et al, 2011; Warnoch, 2005).  
 

Upplevelser av personlig mognad 
 

Vissa kvinnors personliga mognad verkade ha förstärkts efter sin överlevnad av cancer 
(Sekse et al, 2010; Sekse et al, 2009). Vara närvarande blev ett viktigt perspektiv i det 
vardagliga livet samt inom familjelivet. Andra viktiga perspektiv som framkom var att 
kvinnorna uppskattade livet mer efter sin överlevnad. De var mer positiva och tog vara 
på de stunder de förr inte tänkte på. Skillnaden mellan vad som är viktigt och mindre 
viktigt blev också betydligt klarare. Självförtroendet stärktes genom att de kunde känna 
ett starkare band till livet och dess utmaningar de just varit med om och att överleva var 
som att de var skyddade. Många kände, trots att de hade svårigheter med att vara 
tacksamma för sin överlevnad på grund av alla biverkningar och konsekvenser av 
behandlingar, att de hade fått en andra chans i livet.  

12 
 



 

Diskussion 
 

Metod diskussion 
 

Sökorden som valdes till artikelsökningen baserades utifrån syftet att beskriva 
upplevelserna efter avslutad behandling av gynekologisk cancer. De valda sökorden 
ansågs relevanta till syftet men vi valde att utöka sökorden för att finna ytterligare 
resultatartiklar men det resulterade i för få träffar med irrelevanta resultatartiklar eller 
inga träffas alls. Ordet “patient” uteslöts från vår systematiska sökning med 
motivationen att kvinnorna som insjuknat inte uppfattas som patienter efter avslutad 
behandling. Andra sökordformulering som kunde tänkas vara aktuella så som “after 
therapy”, “hope” och “suffer*” gav inga relevanta resultat och redovisas därför inte i 
sökhistoriken. Databaserna som valdes att användas var Cinahl och PubMed för att de 
är omvårdnadsbaserad och PsycInfo därför att det ger psykologiska aspekter. Även 
SveMed söktes i men gav inga lämpliga resultat. De databaser vi har sökt i är 
omvårdnadsbaserade som är relevant för vårt arbete, vilket även stöds av (Henricson, 
2012). Sökordet “genital neoplasms, female” och “therapy” användes både som MeSH 
term och Cinahl headings vilket fångade in begreppen gynekologisk cancer i sökningen 
i databaserna Cinahl och PubMed. PsycInfo hade inte gynekologisk cancer som ett 
teasaurus begrepp, det närmast liggande begreppet var “genital disorder” vilket inte 
användes då sökningen blev för bred. Istället skedde en fritextsökning av orden 
“Gynecologic cancer”. Sökorden “experience*” och “survivor*” användes i 
fritextsökning vilket gav goda resultat som motsvarade syftet och kunde tas med som 
resultatartiklar.  
 
Den systematiska sökningen resulterade i arton stycken artiklar. Artiklarna lästes 
igenom, granskades och sammanfattades av båda gruppmedlemmarna vilket kan vara en 
styrka då olika aspekter och tolkningar kan komma fram och på så sätt minskar risken 
att viktigt innehåll förbises och därmed ökar reliabiliteten. Tidsbegränsningen sattes 
inledningsvis från 2008 och framåt då forskningen önskades vara så aktuell som 
möjligt. Detta utökades sedan till 2003 och framåt på grund av för få resultat och detta 
gjorde att fler artiklar kunde hittas och användas i resultatet. Sökningen resulterade 
tillslut i fem stycken kvantitativa respektive sju stycken kvalitativa artiklar. Detta kan 
ses både som en fördel och nackdel. Fördelen kan förslagsvis vara att kvalitativa artiklar 
ger en mer beskrivande bild av kvinnornas upplevelser medan kvantitativa artiklarna ger 
ökad generaliserbarhet då en stor samling kvinnor medverkat i de studierna. Andelen 
kvantitativa artiklar är hög och kan därför även ses som en svaghet då vårt syfte är att 
beskriva upplevelser och erfarenheter. Antalet kvantitativa artiklar kan också ses som en 
styrka då vi får en större generalisering av upplevelser som svarar på vårt syfte. Två av 
artiklarna var från USA, en från Storbritannien, två från Turkiet, en från Australien, två 
från Japan och resterande fyra artiklar från Norge. Att fem artiklar var från Europa kan 
ses som en styrka då Europas levnadsförhållanden kan antas vara snarlika svenska 
förhållanden. En annan styrka med artikelfördelningen var att andra kulturer än de 
västerländska kan representeras i till exempel artiklarna från Japan och Turkiet. Även 
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att artiklar från fyra olika världsdelar ingår i studien kan ses som en styrka då det ger en 
ökad bredd på kvinnors upplevelser då levnadsförhållanden, hälso-sjukvården och 
förutsättningarna till återhämtning, enligt egna reflektioner, kan vara annorlunda från 
länder till länder. En del av artiklarna var skrivna av samma författare vilket kan ses 
som både en styrka och en svaghet. Svagheten är att det kanske hade gett större bredd i 
studien om artiklarna hade haft olika författare, men det kan även ses som en styrka 
eftersom författarna är insatta och besitter en djup kunskap i ämnet. Samtliga artiklar 
vetenskaplighet kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans (2003) 
bedömningsmallar. Artiklarna delades upp i två grupper och samtliga gruppmedlemmar 
granskade likvärdigt antal artiklars. Kvalitetsgranskningen genomfördes individuellt 
vilket kan sänka reliabiliteten men då gruppmedlemmarna tog hjälp av varandra och 
diskuterade svårigheter tillsammans bedöms reliabiliteten som god. Åtta stycken artiklar 
bedömdes vara av grad I och övriga fyra av grad II.  Att fyra artiklar var av grad II 
sänker inte reliabiliteten till uppsatsen då artiklarna bedömdes svara mot syftet och 
relevant information hämtades från artiklarna.  
 

Resultatdiskussion 

 

Att insjukna i cancersjukdom, att bli behandlad och leva med dess konsekvenser kan 
skapa ett lidande för kvinnan i form av förändrad kroppsbild, sexuella besvär och 
infertilitet, oro över framtiden och känsla av brist på information och stöd av sjukvården 
(Bal et al, 2013; Oshima et al, 2011; Reis et al, 2010; Sekse et al, 2010, 2013). Ferrell et 
al (2008) beskriver cancersjukdom som ett lidande och att vårdpersonal ofta tror att om 
vården är god så kan lidandet hindras. Trots att lidandet kan bli hört, bekräftat och 
minskat så är lidandet en naturlig reaktion vid allvarlig sjukdom och vad det innebär. 
Därför bör man som sjuksköterska acceptera patientens lidande och vidta adekvata 
åtgärder för att lindra detta men även acceptera att det är en naturlig del av insjuknandet 
i en allvarlig sjukdom.  
 
Många av kvinnorna upplever en förändrad kroppsbild så som försvagad kropp, känsla 
av tomhet efter hysterektomi, känsla av att leva i en främmande kropp samt estetiska 
förändringar (Bal et al, 2013; Oshima et al, 2011; Reis et al, 2010; Sekse et al, 2010, 
2013). Rasmussen, Hansen och Elverdam (2010) skriver att hur samhället uppfattar 
kvinnans kropp speglar hur hon själv uppfattar den. Många kvinnor vill dölja sin kropp 
efter cancersjukdom och vill inte tala om det på grund av de kroppsliga förändringarna. 
Sekse et al (2010) belyser att yngre kvinnor påverkas mer utav den förändrade 
kroppsbilden och upplever det som en total förändring i livet vilket vi tror kan bero på 
de höga krav på estetisk skönhet och ungdomlighet som samhället kräver utav yngre 
kvinnor i högre grad än äldre kvinnor idag. Ytterligare menar Sekse et al (2010) att 
kvinnor, som inte längre kunde få barn på grund av ålder, upplevde avlägsnandet av 
livmodern som något befriande medan yngre kvinnor som ville ha barn upplevde det 
som svårare att acceptera förlusten. Detta är enligt oss inte förvånande då infertilitet hos 
yngre kvinnor är kopplat till ett stort lidande om en längtan efter barn finns. Är redan 
kvinnan på grund av ålder infertil är det möjligt att kvinnan kan lättare acceptera detta.  
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Kvinnans sexualitet kan påverkas negativt efter behandling av gynekologisk cancer 
vilket bland annat berodde på att de kvinnorna upplevde en stor rädsla om att smitta sin 
partner eller att cancersjukdomen skulle återkomma relaterat till samlag (Bal et al, 2013; 
Reis et al, 2010; Sekse et al, 2013). Kvinnorna beskriver ett behov av att få prata om sin 
sexualitet och sina kroppar med vårdpersonalen. De uttrycker även att vårdpersonalen 
inte alltid för ämnet som rör sexualitet på tal. Kvinnorna upplevde att det vore bra om 
frågor angående sexualitet blev ställda och att deras sexualitet och sexuella behov inte 
blev ignorerade (Ekvall et al, 2003). Av detta drar vi slutsatsen att vårdpersonalen, 
främst sjuksköterskan, bör tala om sexualitet och behandlingens påverkan på 
sexualiteten då det finns ett behov av detta. Om rätt information ges så kan 
missuppfattningar, som att cancersjukdomen kan smitta sin partner och så vidare, 
förhindras. Vi tror att anledning till att det här ämnet ofta utelämnas ur diskussioner 
med vårdpersonal beror på att ämnet sexualitet kan anses vara privat, känsligt och något 
man inte gärna talar om med främlingar. Det är däremot av stor vikt att det tas upp för 
att som sjuksköterska kunna lindra eventuellt lidande som det kan medföra.  
 
Enligt Socialstyrelsen (2008) bör sjuksköterskan både ge stöd och vägledning samt 
undervisa och informera patienter för att skapa delaktighet i vård och behandling. Flera 
forskare (Bal et al, 2013; Sekse et al, 2010; Oshima et al, 2013) betonar att kvinnorna 
har ett stort behov utav information och stöd angående cancerbehandlingens påverkan 
på deras dagliga liv. Sjuksköterskan bör därför sträva efter att ge utförlig information, 
både skriftligt och muntligt och se till att kvinnorna får chans till att ställa frågor 
angående behandlingen. Vi anser att det är av stor vikt att sjuksköterskan ser till att 
kvinnan har förstått informationen som är given, till exempel tänkbara biverkningar som 
kan uppstå av en behandling, för att det inte ska komma som en chock och skapa onödig 
oro. Flera studier (Oshima et al, 2011; Sekse et al, 2009; Sekse et al, 2010; Sekse et al, 
2013) visar nämligen att kvinnornas liv präglas av en ständig vaksamhet över 
kroppsliga symtom som de kan härleda till återkomst av cancersjukdomen. Warnock 
(2005) menar att kvinnorna i dess studie, trots tillräcklig och adekvat information, inte 
upplevde sig som tillräckligt förberedda av att genomgå behandling. Detta tror 
vi möjligtvis beror på att kvinnorna befinner sig i olika livsstadier och har olika sociala 
nätverk. Brattberg (2008) beskriver att kvinnas copingförmåga, sätt att hantera sin 
livssituation, beror bland annat på yttre faktorer så som socialt nätverk och även inre 
faktorer så som personlig mognad och självkänsla.  
 
Skäl till oro beror främst på att kvinnorna ständigt undrar över behandlingens resultat, 
om den fungerat, och dess påverkan på deras kroppar (Oshima et al, 2011; Warnock, 
2005). En vanlig oro är även undran om cancersjukdomen har återkommit. Att ständigt 
oroa sig över sin livssituation kan leda till ett onödigt lidande som i sin tur kan skapa 
hopplöshet hos kvinnan. Eriksson (1994) menar att detta är en form av själsligt och 
andligt lidande som kan orsakas av patienten själv men även av vårdpersonal. Egna 
reflektioner är att ständigt leva med oron över att sjukdomen kan återkomma bör vara 
ett stort själsligt lidande hos kvinnan. Detta bör sjuksköterskan försöka vidta tänkbara 
omvårdnadsåtgärder för att lindra vilket också stöds av Ferrell et al (2008) som skriver 
att sjuksköterskan kan identifiera lidandets källa och uppmärksamma den. 
Sjuksköterskan bör också se den lidande som en unik individ med egna 
omvårdnadsbehov. Vid svåra sjukdomar kan en känsla av hopplöshet infinna sig (Turan 
et al, 2012; Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2010). Sekse et al (2013) skriver att 
kvinnorna ständigt lever med en rädsla och ångest över att deras sjukdom kan ha 
återkommit. Detta tror vi kan skapa en känsla av hopplöshet hos kvinnorna. Turan et al 
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(2012) skriver vikten av att känna hopp, relaterat till ett meningsfullt liv är grunden till 
att hantera motgångar som cancersjukdomen kan medföra. Egna reflektioner är 
sjuksköterskan bör på minsta möjliga nivå förmedla hopp, till exempel genom att 
informera kring symtom som kan uppkomma efter behandling vilket även stöds från 
(Hammer et al, 2009) som skriver att vårdpersonalens sätt att förmedla hopp är mycket 
betydelsefullt för att skapa en känsla av kontroll hos kvinnan. På så sätt tror vi att 
känslan av att känna hopp kan bidra till en större personlig mognad hos kvinnan och 
därmed kan leda till en minskad oro för framtiden.  
 

Konklusion och Implikation 
 

Resultatet visar att behandlingar vid gynekologisk cancer kan skapa negativa 
upplevelser av kvinnans kroppsbild, sexualitet och reproduktionsförmåga och 
livskvalitet. Konsekvenserna kunde också bidra till en större personlig mognad 
beroende på olika anledningar så som i vilket stadie kvinnan befann sig i livet. Det som 
även framkom i resultatet var att kvinnorna påverkades kraftigt utav behandlingens 
konsekvenser både psykiskt, socialt, fysiskt och existentiellt. Majoriteten av 
resultatartiklarna beskriver att efter behandling av gynekologisk cancer upplevde 
kvinnorna en stor oro för återfall, vilket resulterade i svårigheter för dem att hantera sin 
situation. 
 
Det fanns överraskande lite forskning av kvalitativ karaktär. Fortsatta kvalitativa studier 
behövs för att få en djupare förståelse av den omfattande förändring som kvinnor 
upplever efter avslutad behandling.  
Det finns ett kunskapsgap gällande omvårdnad vid gynekologisk cancer i 
grundutbildningen på sjuksköterskeprogrammet. Detta är ett angeläget område att 
stärka, för att de ökande antal kvinnor med gynekologisk cancer ska mötas av 
professionell omvårdnad. I resultatet framkommer att kvinnorna upplevde att de inte 
fick tillräcklig med information efter den avslutade behandlingen samt svårigheter att få 
sin röst hörd vid läkarbesök på uppföljningarna. Vårdverksamheten behöver utveckla 
mottagningar med en helhetssyn, för att säkerställa kvalité vid uppföljning av kvinnor 
efter genomgången cancerbehandling. Det hade varit gynnsamt att sjuksköterskan får en 
utökad kompetens att vara mer delaktig i kvinnans uppföljningar och då utförligt 
informerar kvinnan om behandlingens tänkbara konsekvenser på det dagliga livet. På så 
sätt kan det kanske minska den stora oron för återfall och bidra till en förbättrad 
livskvalité hos kvinnorna efter behandling av gynekologisk cancer.  
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flertal enkäter. En referensgrupp 
skapades genom rekrytering från en 
klinik. Data från de utvalda 
referenspatienternas 1 årskontroll 
jämfördes med kvinnorna i studien 
resultat. 
64 kvinnor medverkade i studien 
där samtliga kvinnorna var över 18 
år. Majoriteten av kvinnorna hade 
äggstockscancer men även kvinnor 
med livmoderkroppscancer och 
livmoderhalscancer ingick i studien.  
Bortfall redovisas ej.  

En känsla av livskvalitet hos 
kvinnor efter behandling av 
gynekologisk cancer upplevdes 
inte som förknippat med en ökad 
förmåga att hantera sin 
livssituation. De kvinnor som 
sökte efter utomstående hjälp 
och accepterade sin sjukdom var 
mindre benägna att drabbas av 
ångest och depression. Däremot 
kunde förnekelse av sin situation 
orsaka depression och ångest. 

Grad II 

 
 



Bilaga B2 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod   

 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 

Författare 

 

Titel 

 

Syfte 

Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2006 
Australien 
Manuell 
sökning 

 

 

 

Hodgkinson, K., 
Butow, P., 
Fuchs, A., Hunt, 
G E., Stenlake, 
A., Hobbs, K M., 
Brand, A & 
Wain, G.  

Long-term 
survival from 
gynecologic 
cancer: 
Psychosocial 
outcomes, 
supportive care 
need and 
positive 
outcomes.  

Syftet med studien 
var att bedöma 
psykosociala 
resultat, stödjande 
vårdbehov och 
positiva utfalls 
långtidseffekter hos 
patienter som 
överlevt 
gynekologisk 
cancer.  

Kvantitativ metod med två studier, 
den ena med prospektivdesign och 
den andra en tvärsnittssdesign.  
Enkäterna SF-12, HADS, PSS, 
DAS, CaSUN användes för att 
faställa resultatet. 
I den första studien medverkade 169 
kvinnor och i den andra medverkade 
148 kvinnor. I studie ett 
medverkade kvinnor som fått sin 
diagnos åren mellan 1995-2001. I 
den andra studeras kvinnor som fått 
sin diagnos inom 6 månader. Studie 
1 hade 18 % bortfall och studie 2 
hade 12 % bortfall. 

Psykosocial ohälsa och därmed 
ett vårdbehov kan uppkomma 
många år efter en lyckad 
behandling och det behöver inte 
vanligtvis minska under åren. På 
grund av detta krävs det en rutin 
för att utföra en psykosocial 
bedömning och därefter göra ett 
ingripande.  

Grad I 

 
 



Bilaga B3 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              

Publika-
tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2008 
USA 
PsycInfo 

 

 

 

Simonelli, L. E., 
Fowler, J., 
Maxwell, G. L., 
& Andersen, B. 
L. 

Physical 
Sequelae and 
Depressive 
Symtoms in 
Gynecologic 
Cancer 
Survivors: 
Meaning in Life 
as a Mediator 

Syftet med studien 
var att testa 
meningen med livet 
som en mekanism 
för relationen 
mellan fysiska och 
depressiva symtom.  

Kvantitativ metod. 260 kvinnor 
med gynekologisk cancer.  
Kvinnorna svarade på 6 stycken 
olika mätinstrument. 2 utfördes 
genom intervju av sjuksköterska 
och resten var enkäter. Medelåldern 
var 56 år. Exklusionskriterier var 
yngre än 20 år och äldre än 85 år, 
andra cancerdiagnoser, tidigare 
vägran av cancerbehandling, 
hjärnsjukdom, signifikant nedsatt 
hörsel eller syn, allvarlig eller 
obehandlad psykisk sjukdom, 
patienter med förståndshandikapp, 
omförmåga att läsa/tala engelska, 
demens eller pågående graviditet.  
Inget bortfall. 

Patienter som överlevt 
gynekologisk cancer bär med sig 
sina upplevelser och ibland även 
de negativa effekterna av 
behandlingen hela deras liv. Om 
så är fallet kan patienterna ha 
svårt att finna nya livsperspektiv 
och mål i framtiden. Patienterna 
blir även mer mottagliga för att 
drabbas av depressiva symtom.  

Grad I 

 
 



Bilaga B4 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                                              

 

 

 

 

 

Publika-
tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2005 
Storbritannie
n 
Cinahl 

 

Warnock, C.  Patients’ 
experiences of 
intracavity 
brachytherapy 
treatment for 
gynaecological 
cancer 

Syftet med studien 
var att bygga på 
föregående 
forskning genom att 
fånga kvinnors 
upplevelser av 
strålbehandling 
under 
behandlingsprocess
en.  

Kvantitativ metod med prospektiv, 
deskriptiv design. 26 fyllde i 
enkäter och 6 stycken intervjuades. 
32 patienter medverkade i studien i 
åldrarna 27-83. Medelåldern var 
54,5. Samtliga hade någon form av 
gynekologisk cancer.  
Bortfall redovisas ej.  

Kvinnor som genomgår 
strålbehandling upplever en 
mängd av fysiska och psysiska 
utmaningar efter behandligen. 
Svårighetsgraden av problemen 
varierar för patienterna vilket 
innebär en utmaning för 
sjuksköterskan. 

Grad I 

 
 



 

Bilaga C1 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet                 

2012 
Turkiet 
Cinahl 

Bal, M., Yilmaz, 
S., & Beji, N. 

Sexual Health 
in Patients with 
Gynecological 
Cancer: A 
Qualitative 
Study 

Syftet var att 
undersöka hur 
kroppsbild, sexuell 
funktion, fertilitet, 
sexuell hälsa och 
malignitet påverkar 
moderskapet och 
rollen som hustru 
hos överlevare av 
gynekologisk 
cancer 

Kvalitativ forskningsmetod 
användes i form av intervjuer med 
en enkät om sexuell hälsa. 11 
stycken kvinnor blev 
djupintervjuade angående deras 
sexuella hälsa. Kvinnor hade 
gemensamt att de fått diagnosen 
gynekologisk cancer, avslutat sina 
behandlingar 6 månader innan 
intervjuerna och hade en partner.  
Bortfall på 12 stycken kvinnor. 

Kvinnor upplevde sig som 
ofullständiga. De kände sig 
oattraktiva och ledsna relaterat 
till håravfall på grund av 
behandling. Kvinnorna kände 
sig även okvinnliga på grund av 
hysterektomi och för tidigt 
klimakterie. Även en minskad 
sexuell lust, smärta vid samlag 
och oförmåga att få orgasm 
beskrevs av kvinnorna. Att bli 
infertil beskrevs inte som det 
värsta orsakat av 
cancersjukdomen men då alla 
kvinnor i studien hade barn kan 
det bero på det.  

Grad II 

 

 

 

 
 



 

Bilaga C2 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet                 

2011, 
Japan 
Pubmed 

Oshima, S., 
Kisa, K., 
Terashita, T., 
Habara, M., 
Kawabata, H., & 
Maezawa. 

A Qualitative 
Study of 
Japanese 
Patients´ 
Perspectives on 
Post-treatment  
Care for 
gynecological 
Cancer 

Syftet var att 
kvalitativt 
undersöka 
uppfattningar och 
förväntningar från 
japanska kvinnor 
med gynekologisk 
cancer under 
uppföljningarna 
efter behandling. 

Kvalitativ forskningsmetod 
användes i form av intervjuer. 
Inklusionskriterier: gynekologiska 
cancerpatienter om uppfölning 1-10 
år efter behandling. 
Exklusionskriterier: Kvinnor med 
mindre än 1 år efter behandling och 
andra cancerformer än 
gynekologisk cancer. 
Skriftliga samtycken efter 
information om studiens syfte. 
Bortfall redovisas ej. 

Slutsatsen var att en del kvinnor 
levde mer oro gällande återfall 
av cancer medan andra oroade 
sig för långvariga symtom. 
Väntetiden på nya tester som 
görs med jämna mellanrum, var 
en emotionell påfrestning 
eftersom de var oroliga att få 
dåliga besked. Samtidigt kände 
några kvinnor sig besvikna när 
deras läkare blev utbytt eftersom 
det upplevdes jobbigt att skapa 
en ny relation till någon ny. 
Även mer information och bättre 
vård från vårdpersonalen 
uppskattades då vårdpersonalen 
skall vara kunniga i eftervården 
efter behandlingarna.   

Grad I 

 
 



Bilaga C3 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet                 

2013, 
Japan, 
PubMed 

Oshima, S., 
Kisa, K., 
Takayoshi, T., 
Hidenobu, K., & 
Maezawa, M.  

 

 

 

 

 

 

Care-seeking 
behavior of 
Japanese 
gynecological 
cancer 
survivors 
suffering from 
adverse effects 

Syftet var att 
undersöka 
kvalitativa 
vårdupplevelser, 
både under och 
efter uppföljningar 
av efterbehandling 
av japanska kvinnor 
som lider av 
biverkningar av 
gynekologisk 
cancer 

Kvalitativ ansats för att fånga upp 
subjektiva upplevelser. 
Inklusionskriterier: gynekologiska 
cancerpatienter om uppfölning 1-10 
år efter behandling utan återfall. 
Exklusionskriterier: Kvinnor med 
mindre än 1 år efter behandling och 
andra cancerformer än 
gynekologisk cancer. 
Skriftliga samtycken gjordes efter 
information  
Bortfall redovisas ej. 

Kvinnorna i studien belyser 
vikten av information kring 
möjliga uppkommande symtom 
efter uppfölningar, i ett tidigare 
stadie samt under hela 
behandlingstiden. De menar 
också att de får olika reaktioner 
av gynekologer så som att de får 
remiss till specialist, 
medicinering för sina symtom 
de hellre vill prata om och att de 
inte får någon behandling för att 
det inte finns någon för tillfället 
och tvingade istället några 
kvinnor att söka sig vidare till 
den vård de själva vill ha, på 
egen hand.  

Grad I 

 

 

 

 
 



 

 

Bilaga C4 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2009, 
Norge, 
Manuell 
sökning 

Sekse, R. J., 
Raaheim, M., 
Blaaka, G., & 
Gjengedal, E. 

Cancer as a 
life-changing 
process: 
Women's 
experiences 
five years after 
treatment for 
gynaecological 
cancer 

Studiens syfte var 
att belysa viktiga 
betydelser av 
fenomen i 
livsvärlden och få 
en djupare 
förståelse av att 
leva bortom 
gynekologisk 
cancer 

 

Studien har en fenomenologisk 
ansats som försöker låta fenomenet 
tala för sig själv. 
Inklusionskriterier: kvinnor med 
gynekologisk cancer (livmoderhals, 
livmoderkropp och äggstocks 
cancer), fria från metastaser och 
återfall efter första behandlingen, 
följt upp till 5 år men inte avslutat 
sista kontrollen, 30-70 års ålder och 
vara i ett fysiskt och mentalt 
tillstånd för att genomgöra 
intervjuerna.  
Skriftliga samtycken av sitt 
deltagande gjordes och sedan 
ändrades kvinnornas namn för att 
garantera anonymitet. 
Bortfall redovisas ej. 

Kvinnorna tyder utifrån deras 
berättelser kring möten att en 
relationell vård, kan hjälpa dem 
att hantera och göra framsteg i 
sin cancersjukdom i att komma 
till rätta med sig själv och sin 
situation. Kvinnornas 
emotionalitet och känslighet i 
deras möte med sin cancer 
menar att de behöver 
professionell vård som är 
engagerad i att möta kvinnorna i 
deras känslor.  

Grad II  

 
 



 

Bilaga C5 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2010,  
Norge,  
Cinahl 

Sekse, R. J. T., 
Raaheim, M., 
Blaaka, G., & 
Gjengedal, E. 

Life beyond 
cancer: 
Women’s 
experiences 5 
years after 
treatment for 
gynaecological 
cancer 

Syftet var att få en 
djupare förståelse 
av levd erfarenhet 
av långsiktig cancer 
överlevande och hur 
de upplevde 
cancervården 

 

 

 

 

Metodologisk frankrad studie i en 
fenomenologisk-hermeneutisk 
filosofi där de försöker låta 
fenomenet tala för sig själv.  
Inklusionskriterier: Kvinnor fria 
från återfall och metastaser efter 
första behandling och upp till 
datum, 30-70 år samt hade en 
uppföljning i 5 år men hade inte 
avslutat sista kontrollen.  
Skriftliga samtycken av sitt 
deltagande gjordes och sedan 
ändrades kvinnornas namn för att 
garantera anonymitet. 

Bortfall redovisas ej. 

 Kvinnorna med 
långtidsöverlevande verkade 
bära på en börda av 
otillfredsställda behov som 
varaktigt inverkat på deras liv. 
De ha känts sig ensamma i 
upplevelserna av sin sjukdom. 
Kvinnornas upplevelser 
sammanfattningsvist uppfattas 
som att efter behandling av 
gynekologisk cancer så börjar en 
ny fas med behandlingens 
konsekvenser som de lär sig hur 
de ska leva med. Samtidigt 
framkom det om svårigheter för 
kvinnorna att öppna sig för sin 
omgivning och kommunicera 
utåt. 

Grad I 

 

 
 



Bilaga C6 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2012, 
Norge, 
Cinahl 

Sekse, R.J.T., 
Råheim, M., 
Blåka, G., & 
Gjengedal, E. 

Living through 
gynaecological 
cancer: three 
typologies 

Syftet med studien 
var att belysa 
kvinnors 
upplevelser av att 
leva igenom 
gynekologisk 
cancer 

Fenomenologisk - hermeneutisk 
ansats som försöker låta fenomenet 
tala för sig själv 
Inklusionskriterier: Kvinnor som 
behandlats med gynekologisk 
cancer fem år tidigare, fri från 
återfall och metastaser, 30-70 års 
ålder 
Skriftliga samtycken av sitt 
deltagande gjordes och sedan 
ändrades kvinnornas namn för att 
garantera anonymitet. 
Bortfall redovisas ej. 

Studiens resultat visar att det ger 
en djupare kunskap av hur 
kvinnor med gynekologisk 
cancer levde genom sin sjukdom 
samt hur de kom till rätta med 
sig själv som långsikts 
överlevande med hjälp av tre 
olika sätt att hantera 
gynekologisk cancer på, 
emotionell och 
relationsrelaterad, 
aktivtorienterad och 
självkontrollerande. Detta 
beskrivs vara avgörande för 
kvinnornas långsiktiga 
överlevnad i sjukdomen.  

Grad I 

 

 

 

 
 



Bilaga C7 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig
kvalitet 

2013, 
Norge, 
PubMed  

Sekse, R.J.T , 
Gjengedal, E., & 
Råheim, M. 

Living in a 
Changed 
Female Body 
After 
Gynecological 
Cancer 

Syftet var att 
utveckla hur det 
upplevs att leva 
med en förändrad 
kroppsbild, 5-6 år 
efter behandling. 

Metoden är en fenomenologisk – 
hermeneutisk ansats som menar att 
det både är beskrivande och 
tolkande. Inklusionskriterier: 
Kvinnor som behandlats med 
gynekologisk cancer fem år 
tidigare, fri från återfall och 
metastaser, 30-70 års ålder.  
Skriftliga samtycken. Alla kvinnors 
namn byttes sedan ut för att säkra 
anonymitet. 
Bortfall redovisas ej.   

Kvinnorna som långsiktigt 
överlevt gynekologisk cancer 
fann det svårt att återfå 
förtrogenhet med deras 
förändrade kvinnliga kroppar. 
De beskrev bland annat att de 
var som fånge i sin kropp som 
de inte kunde fly från.  
Kroppsliga förändringar så som 
ett förändrat sexualliv, känsla av 
kroppslig tomhet och mer 
sårbara är några ämnen som 
framkom i resultatet.  Det kom 
fram att kvinnorna inte var 
beredda på de kroppsliga 
förändringarna som 
gynekologisk cancer orsakade. 
Detta framkom även att det 
finns behov av information om 
kroppsliga förändringar under 
hela behandlingsprocessen.  

Grad II 

 

 
 



Bilaga D 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ och kvantitativ metod 

Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    

2009 
Turkiet 
Cinahl 

 

 

 

Reis, N., Beji, K 
N & Coskun, A.  

Quality of life 
and sexual 
functioning in 
gynecological 
cancer patients: 
Results from 
quantitative and 
qualitative data.  

Syftet var att 
fastställa 
livskvalitets grad 
hos patienter med 
gynekologisk 
cancer och ta reda 
på problemen som 
påverkar deras 
livskvalitet och 
sexuella funktion.  

Kvantitativ/kvalitativ metod med 
tvärsnittsdesign.  Den kvantitativa 
datan insamlades genom enkäterna 
QOL-CS och den kvalitativa 
genom intervjuer, 30 stycken 
kvinnor blev dessutom 
djupintervjuade angående 
sexualitet. 
100 överlevande kvinnor över 39 år 
deltog i studien.  
Inget bortfall.  

Gynekologisk cancer och dess 
behandling påverkar kvinnans 
fysiska, psykiska, sociala och 
spirituella livskvalitet negativt. 
Fyra viktiga delar av sexuell 
hälsa: kroppsbild, könsroll, 
sexuell funktion och 
reproduktionsförmåga påverkas 
och orsakar problem för 
kvinnans sexuella hälsa och 
funktion. Dessvärre får många 
kvinnor hantera dessa problem 
själv och därför bör 
förberedelser, undervisning och 
stöd erbjudas till kvinnorna av 
vårdpersonal.  

Grad I 
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