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Sammanfattning 
Gynekologisk cancer är en cancerform som drabbar kvinnans könsorgan och är 
vanligt förekommande. Varje form av gynekologisk cancer är unik och så även 
kvinnors känslomässiga upplevelser om sjukdomen. Beroende på fas i livet påverkas 
kvinnan individuellt. Kvinnor i fertil ålder drabbas oftast hårt då förmågan till 
reproduktion försvinner men för de kvinnor där reproduktion inte längre är aktuellt 
framkommer också utmanande känslor av depression och nedstämdhet. Syftet med 
studien var att belysa kvinnors känslomässiga upplevelser i samband med 
gynekologisk cancer. Studien genomfördes som en litteraturstudie. Studiens resultat 
utgick ifrån 14 vetenskapliga artiklar, där majoriteten var kvalitativa och belyste den 
känslomässiga upplevelsen hos kvinnor i samband med gynekologisk cancer. De 
vetenskapliga artiklarnas resultat ledde till fyra teman: Upplevelser efter fysiska 
förändringar, Upplevelser av stödets påverkan, Upplevelser av osäkerhet inför 
framtiden och Upplevelser om en ljus framtid. I resultatet framkom att det medför en 
stor känslomässig påverkan att drabbas av gynekologisk cancer och att upplevelserna 
skiljdes åt mellan de drabbade. Tidigare forskning visar på brister i omvårdnaden då 
kommunikationen ofta drabbas negativt i samtal mellan vårdpersonal och kvinnan på 
grund av att sjukdomen medför komplikationer som är svåra att tala om. Fortsatt 
forskning inom området vore önskvärt för att utveckla vårdpersonalens kunskap om 
gynekologisk cancer.  
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Abstract 

Gynecological cancer is a cancer that affects the female reproductive organs and is a 
common occurrence. Every form of gynecologic cancer is unique and so also the 
women's emotional experiences about the disease. Depending on the stage of life it 
affects woman individually. Women of fertile age are usually severely affected when 
the capacity for reproduction disappears, but for those women where reproduction is 
no longer an issue challenging emotions of depression and sadness also emerge. The 
aim of the study was to highlight women's emotional experiences associated with 
gynecological cancer. The study was conducted as a literature study. The result of the 
study was based on 14 scientific articles, of which the majority was qualitative and 
highlighted the emotional experiences of women in connection with gynecological 
cancer. The results of the scientific articles led to four themes: Experiences after 
physical changes, Experiences of the impact of support, Experiences of uncertainty 
for the future and Experiences of a bright future. The result showed that 
gynecological cancer entails a great emotional impact of suffering and that 
experiences part among those affected. Previous research indicates flaws in the health 
care since the communication is often adversely affected in conversations between 
health professionals and the woman, this because the disease causes complications 
that are difficult to talk about. Continued research in this area would be desirable to 
develop health professionals' knowledge on gynecological cancer. 
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Inledning 
I Sverige drabbas cirka 3000 kvinnor varje år av gynekologisk cancer (Jerpseth, 2011; 
Socialstyrelsen, 2013), vilket gör den till den näst vanligaste formen av cancer efter 
bröstcancer för kvinnor (Socialstyrelsen, 2014). Alla människor genomgår någon 
form av kris när de fått beskedet att de drabbats av cancer vilket alltid medför starka 
känsloreaktioner. Känslor av ångest, oro, nedstämdhet men också ilska kan komma 
över patienter under sjukdomens olika faser. Det är viktigt att känslorna bearbetas och 
det är vårdpersonalens uppgift att stödja dem i den processen (Birgegård & Glimelius, 
1998). Trots sjukdomens omfattning omges gynekologisk cancer med en viss tabu 
och det saknas en öppen dialog om sjukdomen (Stead, Brown, Fallowfield & Selby, 
2003) samt information om följderna vilket bör uppmärksammas (Rasmusson, 
Plantin, & Elmerstig 2013). Hinder kan uppstå i kommunikationen mellan patient och 
vårdpersonal vilket leder till att viktiga problem undviks. Vårdkvalitén drabbas 
negativt då dialogen mellan kvinnan och vårdpersonal brister, inte minst gällande 
informationen om sex och samlevnad (Ekwall, Ternestedt, & Sorbe, 2003; Stead et 
al., 2003). Vårdpersonal upplever att förändrad sexualitet är ett ämne som är svårt att 
tala om och anser att samtalet bör inledas på patientens initiativ (Zeng, Liu & Loke, 
2012). För patienten finns dock behov av att kunna tala om de omställningar dem 
genomgår (Ekwall et al., 2003) därför bör möjligheten till kommunikation med 
vårdpersonal förbättras (Olesen, Hansson, Ottesen, Thranov, Thisted & Zoffmann, 
2015). 

Bakgrund  
Sjuksköterskans roll 
Enligt International Counsil of Nurses (ICN, 2012) etiska koder ska sjuksköterskan 
främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. I sin profession 
ska sjuksköterskan visa människor trovärdighet, integritet, respektfullhet, medkänsla 
och lyhördhet. Sjuksköterskan ska visa respekt inför människors olika värderingar och 
tillämpa detta i omvårdnad samt ansvara för att ge tillräcklig, korrekt och lämplig 
information (ICN, 2012).  

Sjuksköterskan möter i sitt arbete kvinnor med olika sjukdomar och behov. För att 
skapa en god vård för kvinnor med gynekologisk cancer ska sjuksköterskan uppvisa 
omsorg och stöd både emotionellt, praktiskt och socialt. Det krävs därför att 
sjuksköterskan är flexibel i sitt sätt att möta kvinnorna. Omvårdnaden måste utgå ifrån 
kvinnans individuella behov och sjuksköterskan måste se till varje kvinna och möta 
varje kvinna unikt (Jerpseth, 2011).  

Enligt Jerpseth (2011) inbringar gynekologiska besvär starka känslor kopplat till skam 
och skuld. Kvinnor med gynekologiska besvär kan känna sig extra utsatta och sårbara 
då tillståndet har en nära koppling till sexualitet och en hög grad av integritet. 
Kvinnorna känner behovet av att tala om sina besvär men anser att sjuksköterskan 
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undviker detta vilket skapar en känsla av uppgivenhet. Det är därför viktigt att 
sjuksköterskan inte undviker att tala om problem relaterat till sexualitet utan vågar 
möta patienten i sina besvär. Genom att prata om sexualitet bidrar detta till att 
kvinnorna känner sig säkra i sina kroppar och sin egna sexualitet (Jerpseth, 2011).  

Gynekologisk cancer 
Gynekologisk cancer är ett samlingsnamn över de typer av cancer som angriper det 
kvinnliga könsorganen (Jerpseth, 2011), vilket innefattar livmodern, livmoderhalsen, 
äggstockarna, vulvan och vaginan (Harrington, Hansen, Moskowitz, Todd & 
Feuerstein, 2010). Varje gynekologisk cancer är unik i sin form och skiljer sig åt 
beträffande symtom och riskfaktorer (Jerpseth, 2011). 

När kvinnan drabbas av gynekologisk cancer medför det ett mycket allvarligt hot mot 
henne som individ men också hennes närstående. Många patienter som får en 
cancerdiagnos reagerar med en sorgeprocess som är krävande och ofta mycket lång 
(Jerpseth, 2011). Vid behandling av gynekologisk cancer uppstår ofta bieffekter vilket 
resulterar i fysiologiska förändringar. En följd av behandling är att inleda klimakteriet 
tidigare än normalt vilket upplevs som mycket påfrestande. Detta typ av tillstånd kan 
resultera i depression, stress och inbringa en känsla av sorg hos kvinnan (Carter, 
Rowland, Chi, Brown, Abu-Rustum, Castiel, & Barakat, 2005). Kvinnor upplever en 
förändrad negativ kroppsuppfattning i samband med operation vid gynekologisk 
cancer, och en känsla av förlorad femininitet uppstår (Rasmusson & Thomé, 2008). 
Behandling av sjukdomen leder ideligen till flera anatomiska förändringar i de 
reproduktiva organen så som minskad känslighet och elasticitet i vaginan och smärta 
vid samlag (Lara, de Andrade, Consolo, & Romão, 2012). I vissa fall är det 
nödvändigt att med hjälp av kirurgi avlägsna de organ som är betydande för 
reproduktionen, dvs. livmodern. Detta är en unik upplevelse som skiljer sig kvinnor 
emellan, vilket påverkas av ålder och vilken fas i livet hon befinner sig i (Jerpseth, 
2011). Enligt Rasmusson et al. (2008) och Carter et al. (2005) beskriver fertila 
kvinnor en stor förlust av oförmågan att kunna få barn och acceptera infertiliteten 
(Carter et al., 2005; Rasmusson et al., 2008).  

Tidigare forskning visar att många kvinnor tappar intresset och den sexuella lusten av 
behandling vid gynekologisk cancer samt upplever en känsla av obehag vid samlag 
(Carter et al., 2005; Lara et al., 2012). Trots omfattningen av dessa upplevelser är det 
få kvinnor som vågar tala om problemen med berörd vårdpersonal på grund av en viss 
genans inför ämnet (Lara et al., 2012).  

Sättet kvinnan och hennes närstående möter den kritiska cancerdiagnosen beror bland 
annat på de inblandades tidigare erfarenheter, copingförmåga men också stödet 
kvinnan får av vårdpersonal (Jerpseth, 2011). Kvinnan behöver på nya sätt utveckla 
sin förmåga att använda det sociala nätverket omkring henne samt överföra energin 
från ångesten hon upplever inför framtiden till hennes liv här och nu. Kvinnan 
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konfronteras med risken att dö och i sorgearbetet måste hon acceptera att sjukdomen 
kan innebära fysiologiska förändringar eller död (Jerpseth, 2011). 

Känslor och upplevelser 
Känslor är ett emotionellt tillstånd som karakteriseras av upplevelser, fysiologiska 
förändringar och beteenden (Öhman & Persson, 2015). Kroppslig ohälsa visar sig 
genom ett själsligt lidande och kan uttrycka sig i känslor så som rädsla, oro eller 
upplevelse av skam. Det är i känslor som vår själ uttrycker sig och alla känslor är 
uttryck för liv och kan därför inte värderas som bra eller mindre bra (Wiklund Gustin 
& Bergbom, 2012). Känslor är inlärda och medfödda förutsättningar för att reagera 
fysiologiskt, beteendemässigt och kognitivt på specifika inre och yttre händelser. 
Känslor är uppbyggt utifrån fyra företeelser: utlösande stimuli, fysiologiska 
reaktioner, individens förståelse och uppfattning av situationen samt de beteende som 
uttrycker känslorna (Karlsson, 2007). 

En upplevelse innebär att ta del av och noggrant bearbeta något som sker. 
Benämningen används i många sammanhang för att skilja ren kognitiv perception från 
viljemässigt och känslomässigt upplevande av något (Egidius, 2006). Upplevelsen av 
förlusten från ett organ är beroende av betydelsen och meningen det haft hos kvinnan. 
Vid operation där livmodern avlägsnas upplevs starka känslomässiga reaktioner som 
hotar kvinnans identitet, då detta organ för många upplevs som ett graviditets-, 
sexual- och kvinnlighetsorgan (Cullberg, 2006). En människas upplevelser kan ej helt 
tolkas eller förstås av någon annan utan upplevelserna är hens egna (Eriksson, 1987). 

Lidande 
Katie Eriksson (1994a) beskriver lidandet i ett vårdperspektiv med tre olika kategorier 
– sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Definitionen av sjukdomslidandet är 
lidandet i samband med sjukdom och behandling hos patienten. I samband med 
sjukdom är en ren fysisk smärta en faktor till patientens lidande. Sjukdomslidande 
behöver inte alltid uttrycka sig genom fysisk smärta utan kan även innefatta det 
själsliga och andliga lidandet. Denna form av lidande uppkommer av de upplevelser 
som erhålls av skam, skuld och förnedring. Vårdlidandet är det lidande som inte 
innefattar sjukdomen i sig utan är fokuserad på patientens upplevelse. Eriksson 
(1994a) sammanfattar vårdlidandet med fyra kategorier – kränkning av patientens 
värdighet, fördömelse och straff, maktutövning samt utebliven vård. Livslidande rör 
upplevelsen av patientens unika liv och att vara drabbad av ohälsa, sjukdom samt att 
leva i situationen som patient är något som berör hela livsvärlden. Det liv patienten 
levde innan sjukdomen kastas om och det självklara försvinner mer och mer 
(Eriksson, 1994a). Många kvinnor upplever ett stort lidande i samband med 
gynekologisk cancer. Ett lidande som visar sig i form av ångest och depression (Pinar, 
Okdem, Buyukgonenc, & Ayhan, 2012). Då kvinnan inte längre kan bära ett barn på 
grund av gynekologisk cancer inbringas känslor av förtvivlan, förlust, längtan och 
sorg. Det upplevs som ett enormt lidande att utstå dessa känslor (Carter et al., 2005).  
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Problemformulering 
Diagnosen gynekologisk cancer inbringar ofta en känsla av chock samt ett hot mot 
livet. Cancern angriper kvinnans reproduktionsorgan och hennes fertilitet, sexualitet, 
självbild samt känsloliv kan påverkas negativt. Det kan upplevas som mödosamt att 
tala öppet med vårdpersonal och anhöriga om sin upplevelse då cancern drabbat 
kvinnans mest privata del av kroppen. Kunskap om sjukdomen behövs för att bidra 
till en ökad förståelse för kvinnors känslomässiga upplevelser i samband med 
gynekologisk cancer, så att vårdpersonal kan bemöta patienten på optimalt sätt. 

Syfte 
Syftet med studien var att belysa kvinnors känslomässiga upplevelser i samband med 
gynekologisk cancer. 

Metod 
En allmän litteraturstudie utfördes utifrån Forsberg och Wengströms (2013) modell. 
Vetenskapliga artiklar valdes med hänsyn till valt område och artiklar granskades 
utifrån Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall.  

Datainsamling 
Inledande gjordes en ostrukturerad litteratursökning i Cinahl, PubMed och PsycInfo 
för att få en överblick av aktuellt forskningsområde. Därefter utfördes systematiska 
litteratursökningar i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo som valdes då 
databaserna är inriktade på omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). Utifrån syftet 
valdes sökorden ut och översattes till engelska. I samtliga databaser gjordes sökningar 
av sökordet Gynecologic cancer. I Cinahl användes Cinahl headings och ämnesordet 
Genital neoplasms återfanns. I PubMed användes MeSH terms och ämnesordet 
Genital neoplasms återfanns. I PsycInfo användes Theasaurus och ämnesordet 
Genital neoplasms saknades, istället återfanns ämnesorden Gynecology och 
neoplasms. De fritextord som användes var experienc*, life change events, life 
experienc* samt emotion*. Den booleska operatorn AND användes i samtliga 
sökningar i kombination med ämnesord och sökord. Kompletterande sökningar 
gjordes för att göra den systematiska sökningen fullständig i samtliga databaser. För 
detaljerad sökordsöversikt se tabell 1. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle 
vara publicerade de senaste tio åren och vara skrivna på engelska. 
Exklusionskriterierna var artiklar som hade ett fokus på godartade cancertumörer, 
screeningundersökningar, odiagnostiserade kvinnor samt de kvinnor med genetiskt 
anlag för gynekologisk cancer.  

Cinahl  

I samtliga sökningar i databasen Cinahl användes ämnesordet Genital neoplasms. I 
första sökningen användes fritextordet life experienc* vilket resulterade i 50 träffar. 
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Samtliga titlar lästes, därefter lästes 18 abstrakt och 13 av dessa valdes ut att läsas i 
sin helhet. Av dessa motsvarade nio syftet och valdes ut för granskning utifrån 
Carlsson och Eimans bedömningsmall (2003), då resterande inte motsvarade syftet. 
Andra sökningen i Cinahl med fritextordet emotion* resulterade i 102 träffar. 
Samtliga titlar lästes, därefter lästes 47 abstrakt och 13 artiklar (varav fem dubbletter) 
av dessa lästes i sin helhet. Tre nya artiklar motsvarade syftet och granskades utifrån 
Carlsson och Eimans bedömningsmall (2003), då resterande inte motsvarade syftet. 
Två kompletterande sökningar gjordes. Första sökningen med en kombination av 
fritextorden emotion* och experienc* resulterade i 51 träffar där samtliga titlar lästes 
och inga nya artiklar valdes till granskning. Sista sökningen gjordes med fritextorden 
life change events. Detta resulterade i åtta träffar och inga nya artiklar valdes till 
granskning. 

PubMed 

I samtliga sökningar i databasen PubMed användes ämnesordet Genital neoplasms. I 
första sökningen valdes fritextorden experienc* och emotion* då orden var för sig gav 
för många träffar. Detta resulterade i 94 träffar och samtliga titlar lästes. Därefter 
lästes 41 abstrakt och av dessa valdes tio artiklar (varav fem dubbletter) ut för att läsas 
i sin helhet. Av dessa motsvarade en ny artikel syftet och granskades utifrån Carlsson 
och Eimans bedömningsmall (2003), då resterande inte motsvarade syftet. I andra 
sökning i PubMed valdes fritextordet life change events. Detta resulterade i 35 träffar, 
alla titlar lästes varav 17 abstrakt lästes. Utifrån detta valdes sex artiklar (varav två 
dubbletter) att läsas i sin helhet och tre nya artiklar motsvarade syftet och granskades 
utifrån Carlsson och Eimans bedömningsmall (2003), då resterande inte motsvarade 
syftet. En kompletterande sökning gjordes med fritextordet life experienc*. Detta gav 
fyra träffar, samtliga titlar lästes men ingen av dessa ansågs relevanta till syftet. 

PsycInfo 

I samtliga sökningar i databasen PsycInfo användes ämnesorden Gynecology och 
neoplasms. I första sökningen valdes fritextordet experienc* vilket resulterade i 26 
träffar där alla titlar lästes, varav 18 abstrakt lästes. Nio artiklar (varav fyra 
dubbletter) lästes i sin helhet varav en ny artikel motsvarade syftet och granskades 
utifrån Carlsson och Eimans bedömningsmall (2003), då resterande inte motsvarade 
syftet. I andra sökningen i PsycInfo valdes fritextordet emotion*. Detta resulterade i 
22 träffar, samtliga titlar lästes. Därefter lästes 12 abstrakt och fem artiklar (varav tre 
dubbletter) lästes i sin helhet. Av dessa granskades inga nya artiklar. Tre 
kompletterande sökningar gjordes, den första med fritextorden experienc* och 
emotion*. Detta resulterade i 11 träffar där samtliga titlar lästes. Inga nya artiklar 
granskades. Andra kompletterande sökningen gjordes med fritextorden life experienc* 
vilket resulterade i 13 träffar där samtliga titlar lästes. Inga nya artiklar granskades. 
En sista kompletterande sökningen gjordes med fritextorden life change events. 
Sökningen gav inga träffar. Samtliga sökningar redovisas i tabell 2.  
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Sökningarna resulterade i 416 artiklar som sedan sorterades ut beroende av studiens 
syfte. Totalt lästes 194 abstrakt där flertalet var dubbletter och de artiklar som inte 
motsvarade syftet valdes bort. Slutligen granskades 20 artiklar utifrån Carlssons & 
Eimans (2003) bedömningsmall för kvantitativa och kvalitativa artiklar. Utifrån 
bedömningsmallen poängsattes artiklarna och räknades sedan samman. Poängen 
omvandlades till en procentsats som sedan resulterade i tre olika graderingar. Grad I 
är en artikel med mycket god vetenskaplig kvalité, grad II är god vetenskaplig kvalité 
och grad III är låg vetenskaplig kvalité. Åtta resultatartiklar var av grad I, sex 
resultatartiklar var av grad II och sex resultatartiklar var av grad III. I litteraturstudien 
inkluderades artiklar av grad I och II medan grad III exkluderades då dessa ansågs ha 
för låg kvalitét och saknade etiska aspekter samt en besvarad frågeställning (Carlsson 
& Eiman, 2003).  

Databearbetning 
Artiklarnas resultat lästes noggrant igenom individuellt ett flertal gånger. Artiklarna 
sammanställdes sedan i enskilda artikelöversikter för att få en överblick över 
artiklarna, se tabell 3. Därefter markerades individuellt stycken ur artiklarnas resultat 
som ansågs relevant utifrån studiens syfte. Gemensamt jämfördes, analyserades och 
kodades artiklarna enligt Friberg (2012), därefter kunde likheter och skillnader 
identifieras och ett resultatet kunde urskiljas. Ämnena utmynnade i följande 
kategorier: Upplevelser av fysiska förändringar, Upplevelser av stödets påverkan, 
Upplevelser av osäkerhet inför framtiden och Upplevelser om en ljus framtid.  

Forskningsetiska övervägande 
En systematisk litteraturstudie bör innefatta etiska överväganden vad gäller urval och 
resultat, det är därför viktigt att valet av artiklar görs med hänsyn till studiernas etiska 
godkännande (Forsberg & Wengström, 2013). Genom att ta hjälp av etiska principer 
ökas säkerheten hos deltagarna i studien. Autonomiprincipen som innebär rätten att 
som människa bestämma över sitt eget liv och hur de vill leva kan tillämpas för att 
visa respekt för människor (Kjellström, 2012). Två lagar som reglerar 
forskningsetiken är Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 
2003) och Personuppgiftslagen (1998:204). Lagstiftningen har som syfte att 
respektera människovärdet samt att skydda individen vid forskning. Enbart forskning 
som respekterar människovärdet är enligt lagen accepterat. Mänskliga rättigheter, 
personlig integritet, grundläggande friheter, säkerhet samt hälsa måste beaktas i 
forskningen (Kjellström, 2012). I litteraturstudien har samtliga resultatartiklar 
tillämpat och belyst etiska principer. Av de 14 artiklar som utgör studiens resultat var 
12 godkända av en etisk kommitté. De två artiklar som är utan godkännande från en 
etisk kommitté har uppnått de etiska principerna genom att deltagarna har lämnat sitt 
godkännande till studien. Artiklarna ansågs relevanta för studiens resultat och har 
därför inkluderats.  
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Resultat 
Upplevelser efter fysiska förändringar  
Känslomässiga upplevelser kring en förändrad sexualitet i samband med fysiska 
förändringar var unikt för varje enskild kvinna (Barlow, Hacker, Hussain & 
Parmenter, 2014). I samband med cancern upplevde kvinnor känslor av förlust och 
rädsla över deras förändrande sexualitet (Barlow et al., 2014; Jefferies & Clifford, 
2011; Lloyd, Briggs, Kane, Jeyarajah & Shephard, 2014; Sekse, Raaheim, Blaaka & 
Gjengedal, 2010). En rädsla inför smärta i samband med samlag (Barlow et al., 2014; 
Llody et al., 2014) resulterade ofta i minskad eller helt utebliven aktivitet (Akyüz, 
Güvenç, Üstünsöz & Kaya, 2008; Barlow et al., 2013; Jefferies et al., 2011; Sekse et 
al., 2010). Kvinnor som levde i en relation upplevde ofta en förståelse och trygghet 
hos sin partner helt utan press (Akyüz et al., 2008; Barlow et al., 2014). Däremot 
kände kvinnor som levde ensamma en sårbarhet inför nya relationer och kände skam 
över sjukdomen (Lloyd et al., 2014). Känslor av skam infann sig också på grund av 
sjukdomens lokalisation. Kvinnans könsorgan upplevdes ofta som mycket privat och 
något som inte talades om vilket ledde till att kvinnorna led i tystnad (Jefferies et al., 
2011).  

Enligt Akyüz et al. (2008), Cesario, Nelson, Broxson och Cesario (2010), Laranjeira, 
Leão och Leal (2015) och Sekse et al. (2010) påverkades upplevelser kring fertilitet 
och femininitet beroende på ålder och livssituation. Kvinnor med viljan att få barn, 
som i samband med cancern blivit sterila, upplevde en dramatisk förändring och 
kände förlust över oförmågan till reproduktion (Akyüz et al., 2008; Cesario et al., 
2010; Laranjeira et al., 2015; Sekse et al., 2010). Där reproduktion inte längre var 
aktuell kunde det kännas som en lättnad att operera bort livmodern och endast 
fördelar sågs. Kvinnor såg inte borttagandet som en förlust utan upplevde att hälsan 
var viktigare och fokuserade istället på att må bra (Akyüz et al., 2008; Sekse et al., 
2010).  

Den känslomässiga erfarenheten av femininitet relaterat till gynekologisk cancer var 
en individuell upplevelse. Kvinnors olika identiteter och relation till femininitet låg 
till grund för känslorna (Akyüz et al., 2008; Barlow et al., 2014; Laranjeira et al., 
2015; Lloyd et al., 2014; Sekse et al., 2010). Kvinnorna påverkades inte 
känslomässigt vid avlägsnande av reproduktiva organ då sjukdomen ansågs osynlig. 
Kvinnorna uppgav att förlusten av ett bröst skulle inbringa en större känslomässig 
påverkan på deras femininitet (Barlow et al., 2014; Lloyd et al., 2014; Sekse et al., 
2010). Enligt Akyüz et al. (2008) och Laranjeira et al. (2015) var kvinnornas 
oförmåga till reproduktion istället starkt sammankopplad med femininitet. 
Femininiteten upplevdes som förlorad då delar av det kvinnliga könsorganet opererats 
bort vilket inbringade ett känslomässigt lidande (Akyüz et al., 2008; Laranjeira et al., 
2015).  
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Upplevelser av stödets påverkan 
En upplevelse av ensamhet förekom ofta i relation till sjukdomen (Jefferies et al., 
2011; Sekse et al., 2011) och kombinerat med ångest beskrevs detta som en ensam 
resa som kvinnorna inte var beredda på (Sekse, et al., 2010). Det kunde också 
inbringa en känsla av ensamhet och ovisshet att inte få tillräckligt med information 
från vårdpersonal gällande behandlingar och biverkningar (Jefferies et al., 2011; 
Sekse, et al., 2010). Kvinnorna kände uppgivenhet över vårdpersonalens bristande 
medvetenhet kring gynekologisk cancer (Jefferies et al., 2011). En känsla av genans 
uppstod i samband med samtal om sexualitet (Jefferies et al., 2011; Sekse, et al., 
2010) på grund av sjukdomens lokalisation och rädsla över att bli dömda över deras 
livsstil (Jefferies et al., 2011). Bristen på kommunikation och stöd från vårdpersonal 
gav kvinnorna minskat förtroende (Jefferies et al., 2011; Sekse, et al., 2010).  

Närstående hade svårt att förstå kvinnans upplevelser vilket medförde en känsla av 
stress hos henne och det känslomässiga stödet kvinnan var i behov av saknades 
(Thornton et al., 2013). Ett stöd från kvinnor som varit med om samma livsöde kunde 
för många kvinnor upplevas positivt och inbringade känslor av hopp inför framtiden 
(Jefferies et al., 2011; Lloyd et al., 2014; Thornton et al., 2013). Trots att behovet 
fanns saknades stödet från dessa kvinnor och den utsatta situationen ledde till känslor 
av ensamhet (Jefferies et al., 2011; Lloyd et al., 2014). Enligt Guenther et al. (2012), 
Laranjeira et al. (2015) & Lloyd et al. (2014) stärktes relationen till kvinnornas nära 
anhöriga vid sjukdom (Guenther et al., 2012; Laranjeira et al., 2015; Lloyd et al., 
2014), vilket inbringade en känsla av trygghet och styrka (Sekse, Råheim, Blåka & 
Gjengedal, 2011). Kvinnorna kände hoppfullhet i relation till anhöriga (Hammer et 
al., 2009) och uppskattade relationen till sin familj vilket gav insikt till det viktiga i 
livet (Laranjeira et al., 2015; Lloyd et al., 2014). 

Upplevelser av osäkerhet inför framtiden 
Beskedet om cancerdiagnosen upplevdes för många kvinnor som en mycket 
traumatisk upplevelse och beskrev situationen som känslomässigt överväldigande 
(Akyüz et al., 2008; Guenther et al., 2012; Hammer, 2009; Laranjeira et al., 2015; 
Lloyd et al., 2014; Sekse et al., 2011). En omtumlande känsla av chock infann sig 
kombinerat med en osäkerhet inför framtiden (Laranjeira et al., 2015). Kvinnorna 
upplevde att livet var hotat och en oro inför döden tornades upp (Laranjeira et al., 
2015; Seibaek, Petersen, Blaakaer & Hounsgaard, 2011; Sekse et al., 2010).  

Den mest förekommande känslomässiga upplevelsen i samband med gynekologisk 
cancer var rädslan för återfall (Akyüz et al., 2008; Cesario et al., 2010; Fitch et al., 
2010; Guenther et al., 2012; Lloyd et al., 2014; Sekse et al., 2010; Sekse et al., 2011; 
Seibaek et al., 2010). Kvinnorna upplevde en rädsla för att dö när de tänkte på att 
cancern skulle återvända (Guenther et al., 2012; Seibaek et al., 2010). Rädslan av att 
drabbas av återfall förekom hos kvinnor vars sjukdomstillstånd förbättrats markant 
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(Guenther et al., 2012;) men också hos de kvinnor som blivit friskförklarade (Cesario 
et al., 2010; Lloyd et al., 2014; Sekse et al., 2010; Sekse et al., 2011).  

Kvinnor upplevde en stark oro över sina anhöriga då de blivit drabbade av 
gynekologisk cancer. Många var rädda för hur de närmast anhöriga skulle må och hur 
en eventuell bortgång skulle påverka dem (Akyüz et al., 2008; Cesario et al., 2010; 
Fitch et al., 2010; Jefferies et al., 2011; Seibaek et al., 2010; Thornton et al., 2013). 
Tankar kring döden och vad som kvinnorna skulle gå miste om medförde ett stort 
lidande. De kände en sorg över att det fanns en risk för att missa viktiga händelser i 
närståendes fortsatta liv och hade en stark längtan efter att få spendera så mycket tid 
som möjligt med de som de älskade (Guenther et al., 2012). 

Upplevelser om en ljus framtid 
Trots cancerdiagnosen upplevde många kvinnor positiva känslor till följd av 
sjukdomen (Akyüz et al., 2008; Lloyd et al., 2014; Sekse et al., 2010; Thornton, 
Levin, Dorfman, Godiwala, Heitzmann, & Andersen, 2013). Många kvinnor kände en 
djupare mening med livet, hade fått en klarare bild vad de ville uppnå och en positiv 
syn på framtiden (Akyüz et al., 2008; Fitch & Steele, 2010; Sekse et al., 2010). 
Många kvinnor upplevde en känsla av tacksamhet över att få vara vid liv och 
upplevde det som en gåva i form av ett nytt liv (Guenther, Stiles & Champion, 2012; 
Sekse et al., 2010; Thornton et al., 2013). Kvinnorna upplevde en ljusare 
sinnesstämning, en mer positiv syn på livet och kunde fokusera på det som var viktigt 
i livet. Kvinnor upplevde en känsla av att livet var kopplat till något större än de 
själva kunde förstå (Sekse et al., 2010) och deras hopp kopplades till en andlig 
övertygelse (Guenther et al., 2012). Tankar kring döden inbringade en rädsla vilket 
gjorde att många fann tilltro till Gud (Akyüz et al., 2008; Hammer, Mogensen & Hall, 
2009) och litade på att han hade en plan för deras öde (Guenther et al., 2012). Hoppet 
var en känsla som tog över hopplösheten, utan hopp kändes livet meningslöst 
(Hammer et al., 2009). Kvinnorna kände att de fick en ny mening med livet efter 
cancern och ville påverka samhällets kunskaper om gynekologisk cancer på grund av 
okunskapen som i dagsläget finns (Guenther et al., 2012).   

Diskussion 
Metoddiskussion 
Till litteraturstudien genomfördes sökningar i databaserna Cinahl, PubMed och 
PsycInfo som valdes utifrån studiens syfte. Då dessa databaser tillhandahåller 
omvårdnadsforskning ansågs de ha relevans till studiens syfte (Forsberg & 
Wengström, 2013). Genom att använda flera databaser stärks trovärdigheten genom 
att fler artiklar blir tillgängliga (Wallengren & Henricson, 2012). För att få ett större 
utbud av artiklar begränsades sökningar till de senaste tio åren. De artiklar som hade 
en titel med tydlig irrelevans för studiens syfte sorterades bort och av 416 titlar lästes 
194 abstrakt som möjligen kunde motsvara syftet. Då alla artiklar inte lästes igenom 
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kan värdefull information ha missats, vilket kan påverka studiens trovärdighet 
negativt (Wallengren & Henricson, 2012). I databaserna Cinahl och PubMed 
användes ämnesordet Genital neoplasms. I PsycInfo saknades ämnesordet och två 
skilda ämnesord, Gynecologic och neoplasms användes, vilket kan ses som en svaghet 
och påverkar sökningen negativt då databasen saknar ett enskilt ämnesord för 
gynekologisk cancer. Fritextorden som användes var experienc*, life change events, 
life experienc* samt emotion*. Trunkering användes för att inkludera alla 
böjningsformer av orden och därmed säkerställa att inga artiklar exkluderades 
(Friberg, 2012). I samtliga databaser gjordes systematiska sökningar, bortsett från 
sökningen av fritextordet emotion* i databasen PubMed och fritextordet experienc* i 
databaserna PubMed och Cinahl som gav för många träffar. Detta kan ses som en 
brist på trovärdigheten i den systematiska litteratursökningen då artiklar kan gåtts 
miste om.  

Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall användes vid granskning av 
resultatartiklarna då poängsättningen i bedömningsmallen är subjektiv kan detta 
påverkat trovärdigheten i granskningsresultaten (Wallengren & Henricson, 2012). 
Granskningarna gjordes gemensamt vilket kan ses som en styrka gällande 
pålitligheten (Wallengren & Henricson, 2012). Artiklarna lästes först individuellt och 
relevanta stycken markerades som sedan diskuterades och analyserades gemensamt. 
Detta stärker resultatets trovärdighet (Wallengren & Henricson, 2012).  

Då syftet med litteraturstudien var att belysa känslomässiga upplevelser ansågs det 
rimligt att majoriteten av artiklarna innehöll en kvalitativ metod, då metoden syftar till 
att skapa förståelse för patienternas upplevelser och dennes livssituation (Segersten, 
2012). Tretton artiklar var av kvalitativ metod och en artikel var av kvantitativ metod. 
Då urvalet oftast är strategiskt och deltagarna är få vid kvalitativ metod kan 
generaliserbarheten ifrågasättas. Dock styrks trovärdigheten då bortfall var 
procentuellt underrepresenterat vilket gör att resultatet kan generaliseras (Forsberg & 
Wengström, 2013).  

Två av resultatartiklarna är från Norge, två från Danmark, en från Portugal, två från 
Storbritannien, en från Turkiet, två från Australien och fyra från USA. 
Överförbarheten kan påverkas då sjukvården i dessa länder kan skilja sig åt från hur 
sjukvården ser ut i Sverige (Henricson, 2012). I studien förekommer två 
resultatartiklar med samma huvudförfattare. På grund av att artikelförfattarnas fokus 
på sin egen forskning kan ha påverkat föreliggande studies resultat kan detta ses som 
en svaghet. Då artikelförfattarna har god kunskap i ämnet och syftet är uppnått kan 
detta å andra sidan ses som en styrka.  

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att kvinnor har skilda upplevelser kring sexualitet relaterat till sitt 
sjukdomstillstånd (Barlow et al., 2014). Gynekologisk cancer innebär för många en 
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förändrad sexualitet vilket kan medföra rädsla kopplat till psykiska och fysiska besvär 
(Barlow et al., 2014; Jefferies et al., 2011; Lloyd et al., 2014; Sekse et al., 2010). 
Känslotillståndet leder till minskad eller helt utebliven sexuell aktivitet (Akyüz et al., 
2008; Barlow et al., 2014; Jefferies et al., 2011; Sekse et al., 2010). Känslor av rädsla 
styrks av Carter et al. (2005) och Lara et al. (2012) som beskriver kvinnor som tappar 
intresset samt den sexuella lusten vid behandling av gynekologisk cancer. En orsak 
till detta är de fysiska förändringarna i kroppen som ger obehag vid samlag (Carter et 
al., 2005; Lara et al., 2012). Det är viktigt att vårdpersonal informerar kvinnorna om 
de fysiska och psykiska följderna gällande sexualitet vid gynekologisk cancer.  

Kvinnor lider ofta i tystnad och upplever känslor av skam, vilket beror på sjukdomens 
lokalisation och tabun kopplat till gynekologisk cancer (Jefferies et al., 2011). Katie 
Eriksson (1994a) belyser i sin teori om sjukdomslidande att ett lidande inte enbart 
handlar om det fysiska lidandet utan också om det själsliga. Lidandet kan då ha en 
koppling till en själslig upplevelse av skam (Eriksson, 1994a). Detta kan kopplas till 
International Counsil of Nurses (ICN, 2012) etiska koder som beskriver att 
sjuksköterskan medverkar till en vårdkultur som främjar ett etiskt förhållningssätt och 
en öppen dialog (ICN, 2012). Enligt Eriksson (1994b) är den viktigaste delen i mötet 
med lidande att som sjuksköterska ha mod och inse att lidande existerar och att 
sjuksköterskan uppgift är att nå fram till lidandet. Att inte försonas i lidandet mellan 
vårdpersonal och patient innebär en stor besvikelse för patienten. Det innebär att 
lidandet inte mottagits och att patienten inte blivit bekräftad i sin upplevelse vilket 
leder till att patienten sjunker djupare in i lidandet. Detta tillstånd är inte en naturlig 
del av patienten utan något som upplevs som skrämmande och obehagligt (Eriksson, 
1994b). För optimal omvårdnad är det därför viktigt att som vårdpersonal inbringa ett 
öppet synsätt som baseras på respekt samt förmedla en känsla av trygghet inför frågor 
som kan anses skamfulla.   

Resultatet visar att de två faktorer som påverkar upplevelsen av infertilitet är ålder 
och kvinnans livssituation (Akyüz et al., 2008; Cesario et al., 2010; Laranjeira et al., 
2015; Sekse et al., 2010). Detta styrks av Jerpseth (2011) som också beskriver 
infertilitet som en unik upplevelse (Jerpseth, 2011). Kvinnorna upplever en dramatisk 
förändring och känsla av förlust över oförmågan till reproduktion (Akyüz et al., 2008; 
Cesario et al., 2010; Laranjeira et al., 2015; Sekse et al., 2010), vilket bekräftas av 
Rasmusson et al. (2008) och Carter et al. (2005) som beskriver samma känslomässiga 
upplevelser (Rasmusson et al., 2008; Carter et al., 2005). Detta stärks ytterligare av 
Juraskova, Butow, Robertson, Sharpe, McLeod & Hacker (2003) som beskriver att för 
de kvinnor som förknippar femininitet med barnafödande mådde sämre av förlusten 
av sina reproduktiva organ. Kopplingar kan göras till Katie Erikssons (1994) 
livslidande, ett lidande som berör kvinnans livsvärld och det som var självklart innan 
sjukdomen är inte längre självklart (Eriksson, 1994). Juraskova et al. (2003) skriver 
dock också att de kvinnor som inte förknippar femininitet med barnafödande istället 
såg det som något positivt, vilket kan bekräftas av Barlow et al. (2014), Lloyd et al. 
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(2014) och Sekse et al. (2010) som menar att femininiteten inte gått förlorad vid 
borttagandet av de reproduktiva organen då det ej är en synlig del av kroppen (Barlow 
et al., 2014; Lloyd et al., 2014; Sekse et al., 2010). 

Resultatet visar att en känsla av lidande ofta uppstår då kvinnorna måste operera bort 
delar av sitt könsorgan vilket är starkt förknippat med förlust av deras femininitet 
(Akyüz et al., 2008; Laranjeira et al., 2015). Detta verifieras av Rasmusson et al. 
(2008) som visar att en del kvinnor får en förändrad negativ upplevelse av sin kropp 
efter genomförd operation och att femininiteten delvis försvinner (Rasmusson et al., 
2008). För att styrka detta ytterligare hävdar Reis, Beji & Coskun (2010) att kvinnor 
känner ett starkt band mellan sin livmoder och sitt sexliv, fertilitet, moderskap och 
anser att den är en symbol för femininitet (Reis et al., 2010).  

Risken för att cancern ska återvända är en stor del av kvinnors upplevda känslor 
(Akyüz et al., 2008; Cesario et al., 2010; Fitch et al., 2010; Guenther et al., 2012; 
Lloyd et al., 2014; Sekse et al., 2010; Sekse et al., 2011; Seibaek et al., 2010) och 
rädslan för att dö är ofta närvarande (Guenther et al., 2012; Seibaek et al., 2010). Att 
vara drabbad av gynekologisk cancer kan inbringa en känsla av ensamhet och 
ovisshet, framförallt i förhållande till bristen på information om sjukdomen från 
vårdpersonal (Jefferies et al., 2011; Sekse, et al., 2010). Morrison, Henderson, 
Zinovieff, Davies, Cartmell, Hall och Gollins (2012) framhäver att information kring 
sjukdomen är av största vikt och oron kring återfall kan öka med brist på information. 
Fortsättningsvis menar Morrison et al. (2012) att det finns behov av kunna ställa 
frågor om återfall då oron över spridningen av cancer är stor (Morrison et al., 2012)  

Resultatet visar att det finns ett behov av stöd från vårdpersonal men kvinnorna 
upplever ofta att detta saknas vilket ledde till känslor av ensamhet (Jefferies et al., 
2011; Sekse et al., 2011). Det hela grundade sig ofta i vårdpersonalens bristande 
kunskap om gynekologisk cancer (Jefferies et al., 2011) vilket gjorde att kvinnorna 
inte kände tillit (Jefferies et al., 2011; Sekse, et al., 2010). Katie Eriksson (1994) 
beskriver vårdlidande som ett lidande som är fokuserat på patientens upplevelse och 
inte sjukdomen i sig och sammanfattar det som bland annat kränkning av patientens 
värdighet (Eriksson, 1994). Jerpseth (2011) menar att kvinnorna känner ett behov av 
att tala om sjukdomens konsekvenser med vårdpersonalen men att detta undviks av 
båda parter (Jerpseth, 2011). Detta kan kopplas till International Counsil of Nurses 
(ICN, 2012) etiska koder som anser att sjuksköterskans ansvar infattar att ge 
tillräcklig, korrekt och lämplig information (ICN, 2012).  

Resultatet visar att kvinnorna känner ett hopp om livet trots sjukdomens kritiska 
innebörd (Akyüz et al., 2008; Lloyd et al., 2014; Sekse et al., 2010; Thornton et al., 
2013). Kvinnor känner tacksamhet över livet och försöker utgå från ett positivt synsätt 
genom att inte låtas påverkas av det negativa som sjukdomen medför (Guenther et al., 
2012; Sekse et al., 2010; Thornton et al., 2013). Akyüz et al. (2008) och Hammer et 
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al. (2009) menar att kvinnor känner en tilltro till Gud när tankar om döden infinner sig 
vilket inbringar en känsla av hopp (Akyüz et al., 2008; Hammer et al., 2009). Detta 
bekräftas av Koenig, Larson, & Larson (2001) som menar att kvinnor som känner 
närhet till religion upplevde mindre hopplöshet (Koenig et al., 2001).  

Konklusion 
I resultatet från studien framkom att kvinnor med gynekologisk cancer har 
gemensamma men också åtskilda känslomässiga upplevelser av sin sjukdom. 
Beroende på livssituation varierade känslorna mellan lättnad och sorg, rädsla och 
hopp. Ett förändrat sexliv inbringade dominerande känslor av rädsla, nedstämdhet och 
skam och ämnet ansågs mödosamt att prata om med vårdpersonal. Som en biverkning 
av behandling vid gynekologisk cancer blev en del kvinnor infertila vilket resulterade 
i en känsla av sorg och förlust över oförmågan till reproduktion. Trots sjukdomens 
allvarliga innebörd som innefattar rädsla för återfall och risken att dö kunde många 
kvinnor ändå känna hopp om livet. Hoppet och relationen till Gud hade en stark 
sammankoppling då kvinnorna kände en trygghet i sin religionen.  

Implikation 
Vårdpersonal bör möta kvinnor med gynekologisk cancer med ett öppet sinne. Att 
våga tala om tabubelagda ämnen så som förändrad sexualitet bör belysas och 
uppmuntras bland vårdpersonal. Medvetenheten hos vårdpersonal bör stärkas gällande 
ansvaret kring kommunikation med kvinnorna och att ansvaret ligger hos 
vårdpersonalen. Mer uppmärksamhet krävs avseende kvinnors känslomässiga 
upplevelser i samband med gynekologisk cancer då tidigare forskning visar brister i 
kommunikationen. Genom att utbilda berörd vårdpersonal kring kvinnors upplevelser 
ökar möjligheten till en mer berikande kommunikation samt en mer optimal 
omvårdnad.  
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Cinahl PubMed PsycInfo 

Gynekologisk cancer Genital Neoplasms  Genital Neoplasms Gynecology Neoplasms 

Känslor Emotion* Emotion* Emotion* 

Upplevelser 
Life Experienc* 
Life Change Events 
Experienc* 

Life Experienc* 
Life Change Events 
Experience* 

Life Experienc* 
Life Change Events 
Experienc* 
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 Tabell 2: Sökhistorik 

 

* Dubbletter  

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

16/10-15 Cinahl (MH ”Genital Neoplasms, 
Female+”) AND Life Experienc* 
Limiters: Published Date: 
20050101-20151016; English 
Language; Peer Reviewed; 
Research Article 

50 18 9 7 

19/10-15 Cinahl (MH "Genital Neoplasms, 
Female+") AND emotion* 
Limiters: Published Date: 
20050101-20151019; English 
Language; Peer Reviewed; 
Research Article 

102 47 8 (5)* 3 

20/10-15 PubMed ("Genital neoplasms, 
female"[Mesh]) AND Experienc* 
AND Emotion*  
Limiters: Published date: 
20050101-20151020; Language: 
English 

94 41 7 (5)* 1 

20/10-15 PubMed ("Genital Neoplasms, 
Female"[Mesh]) AND Life change 
events  
Limiters: Published date: 
20050101-20151020; Language: 
English 

35 17 5 (2)* 2 

22/10-15 PsycInfo SU.EXACT("Gynecology") AND 
SU.EXACT("Neoplasms") AND 
Experienc* 
Limiters: Peer reviewed; 
Language: English; Publication 
date: 01012005-10222015 

26 18 6 (4)* 1 

22/10-15 PsycInfo SU.EXACT("Gynecology") AND 
SU.EXACT("Neoplasms") AND 
Emotion* 
Limiters: Peer reviewed; 
Language: English; Publication 
date: 01012005-10222015 

22 12 4 (3)* 0 

6/11-15 PsycInfo SU.EXACT("Gynecology") AND 
SU.EXACT("Neoplasms") AND 
Experienc* AND Emotion* 
Limiters: Peer reviewed; 
Language: English; Publication 
date: 01012005-11062015 

11 7 3 (3)* 0 
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* Dubbletter  

6/11-15 Cinahl (MH “Genital Neoplasms, 
Female+”) AND Experienc* AND 
Emotion* 
Limiters: Published Date: 
20050101-20151106; English 
Language; Peer Reviewed; 
Research Article 

51 26 6 (6)* 0 

6/11-15 Cinahl (MH “Genital Neoplasms, 
Female+”) AND Life change 
events 
Limiters: Published Date: 
20050101-20151106; English 
Language; Peer Reviewed; 
Research Article 

8 2 2 (2)* 0 

6/11-15 PsycInfo SU.EXACT("Gynecology") AND 
SU.EXACT("Neoplasms") AND 
Life change events 
Limiters: Peer reviewed; 
Language: English; Publication 
date: 01012005-11062015 

0 0 0 0 

6/11-15 PubMed ("Genital Neoplasms, 
Female"[Mesh]) AND Life 
experienc* 
Limiters: Published date: 
20050101-20151106; Language: 
English 

4 0 0 0 

6/11-15 PsycInfo SU.EXACT("Gynecology") AND 
SU.EXACT("Neoplasms") AND 
Life experienc* 
Limiters: Peer reviewed; 
Language: English; Publication 
date: 01012005-11062015 

13 6 4 (4)* 0 
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Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

Referens Akyüz, A., Güvenç, G., Üstünsöz, A., & Kaya, T. (2008). Living with gynecologic cancer: 
experience of women and their partners. Journal Of Nursing Scholarship, 40(3), 241-247. 
doi:10.1111/j.1547-5069.2008.00232.x 

Land  
Databas 

Turkiet 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att beskriva turkiska kvinnor och deras partners upplevelser av 
gynekologisk cancer 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk 

Urval Totalt 35 varav 21 kvinnor med gynekologisk cancer och 14 partners. Ett strategiskt urval där 
deltagare rekryterades via en cancerklinik. Kvinnorna var mellan 43-70 år.  

Datainsamling Semi-strukturerad bandinspelad intervju som varade mellan 35-45 min och inleddes med öppna 
och breda frågor.  

Dataanalys Fenomenologisk analysmetod.  

Bortfall Fyra bortfall, 19 kvinnor med gynekologisk cancer och 12 partners.  

Slutsats Både kvinnorna och deras partners kände ångest och ovisshet innan diagnos fastställts. Under 
perioden med behandling upplevde många kvinnor ångest, stress och rädsla. Diagnosen påverkade 
hela familjen och flera partners var rädda för att förlora sin fru. Känslan av inte känna sig hela på 
grund av att inte kunna få barn. Cancerdiagnosen hade en stor påverkan på deras liv.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 
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Artikel 2 

 

 

Referens Barlow, E. L., Hacker, N. F., Hussain, R., & Parmenter, G. (2014). Sexuality and body image 
following treatment for early-stage vulvar cancer: a qualitative study. Journal Of Advanced 
Nursing, 70(8), 1856-1866. doi:10.1111/jan.12346 

Land  
Databas 

Australien 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av sexualitet och kroppsuppfattning efter 
behandling av vulvacancer i tidigt stadium.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Fenomenologisk 

Urval Strategiskt urval, 10 kvinnor som genomgått behandling av vulvacancer. Inklusionskriterierna var 
att kvinnorna skulle vara över 18 år, behandlas för vulvacancer och genomgå operation, tala 
engelska. Exklusionskriterierna var de kvinnor som fått återfall av vulvacancer, diagnosticerad 
med en annan typ av cancer eller annan medicinsk behandling och kvinnor över 80 år. Kvinnorna 
var mellan 37-76 år.  

Datainsamling Semi-strukturerad intervju med öppna frågor.  

Dataanalys Tematisk analys.  

Bortfall Inget bortfall redovisas.  

Slutsats Sexualiteten påverkades känslomässigt, fysiskt och relationsmässigt och det fanns en rädsla för 
sexuella interaktioner. Många kvinnor uppehöll en positiv kroppsuppfattning trots förändringar i 
kroppen. Kroppsuppfattningen och sexualiteten hos kvinnor med vulvacancer var överraskande 
god. Men behovet av förbättrad kommunikation kring sexuella frågor kvarstår.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 3 

 

 

Referens Cesario, S., Nelson, L., Broxson, A., & Cesario, A. (2010). Sword of Damocles Cutting Through 
the Life Stages of Women With Ovarian Cancer. Oncology Nursing Forum, 37(5), 609-617. 
doi:10.1188/10.ONF.609-617 

Land  
Databas 

USA 
Pubmed 

Syfte Syftet med studien var att identifiera de mest rådande bekymren och rädslor hos kvinnor 
diagnosticerade med äggstockscancer.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod.  
Deskriptiv design.  

Urval Snöbollsurval, 360 kvinnor i ålder 19-82 diagnosticerade med äggstockscancer.   

Datainsamling Online intervjuer med öppna, breda frågor med specifika fraser och meningar kopplad till 
fenomenet.  

Dataanalys Kvalitativ analys.  

Bortfall Inget bortfall redovisas.  

Slutsats Teman delades upp beroende på ålder. Unga vuxna oroade sig för oförmågan att få barn, cancerns 
effekt på relationer och längtan efter att återgå till det normala. Kvinnorna i medelåldern kände en 
oro inför tanken på att lämna sina barn men såg också en mening med livet tack vare dem. 
Kvinnor i övre medelåldern oroade sig över att inte få se sina barnbarn växa upp och att behöva 
lämna sin partner. Det som oroade kvinnorna mest var återfall, det är därför viktigt att uppmuntra 
kvinnorna att uttrycka sina tankar om detta.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 4 

 

 

Referens Fitch, M., & Steele, R. (2010). Identifying supportive care needs of women with ovarian cancer. 
Canadian Oncology Nursing Journal, 20(2), 66-74 9p. 

Land  
Databas 

USA 
Pubmed 

Syfte Syftet med studien var att identifiera det stödjande vårdbehovet hos kvinnor med äggstockscancer. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod.  
Tvärsnittsstudie. 

Urval 50 kvinnor med äggstockscancer via gynekologisk klinik på ett cancercenter.  

Datainsamling Enkät med sex frågor om ålder, relationsstatus, utbildning, månad och år när cancern upptäckts 
samt vilken typ av cancer, pågående behandling eller ej. Kvinnorna svarade på en enkät med 
frågor om deras känslomässiga, sociala och praktiska behov.  

Dataanalys Faktoranalys. 

Bortfall Inget bortfall redovisas. 

Slutsats Kvinnorna hade behov av att få information om deras tillstånd och få förklaringar. Många var 
rädda för återfall och att cancern skulle sprida sig. Oro över dem som står kvinnan nära. Saknad av 
energi och att inte kunna utföra de vanliga livet oroade många kvinnor.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 5 

 

 

Referens Guenther, J., Stiles, A., & Champion, J. D. (2012). The lived experience of ovarian cancer: A 
phenomenological approach. Journal Of The American Academy Of Nurse Practitioners, 24(10), 
595-603. doi:10.1111/j.1745-7599.2012.00732.x 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att beskriva den levda erfarenheten av kvinnor diagnosticerade med 
äggstockscancer.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Fenomenologisk. 

Urval 11 kvinnor diagnosticerade med äggstockscancer de senaste fem åren. Sex kvinnor blev 
rekryterade via ett nyhetsblad hos en cancersupportgrupp. Kriterierna för deltagande var att vara 
diagnosticerade med äggstockscancer de senaste fem åren, vara 20 år eller äldre och kunna 
kommunicera på engelska. Genom ett snöbollsurval fick de sex deltagande värva fler deltagare 
med samma kriterier. Till studien rekryterades ytterligare fem kvinnor. 

Datainsamling Enskilda interjuver som varade i ungefär 60 minuter med en bred fråga ”Berätta om händelser som 
leder dig fram till diagnosen av äggstockscancer”.  

Dataanalys Hermeneutik analys. 

Bortfall Inget bortfall redovisas.  

Slutsats Svårheten i att sätta diagnos gjorde kvinnorna mer oroliga och kände att något inte stod rätt till. 
Äggstockscancer är en aggressiv sjukdom som gjorde att kvinnorna var på sin vakt med rädsla för 
spridning och återfall. Med en överväldigande känsla beskrev kvinnorna att de inte längre kan ta 
livet för givet och deras situationen ledde till uppenbarelsen att de var aktivt döende.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 
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Artikel 6 

 

 

Referens Hammer, K., Mogensen, O., & Hall, E. (2009). Hope as experienced in women newly diagnosed 
with gynaecological cancer. European Journal Of Oncology Nursing, 13(4), 274-279. 
doi:10.1016/j.ejon.2009.02.004 

Land  
Databas 

Danmark 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var undersöka innebörden av den levda erfarenheten av hopp hos kvinnor 
nyligen diagnosticerade med gynekologisk cancer.   

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod.  
Hermeneutisk fenomenologisk.  

Urval 15 kvinnor med gynekologisk cancer. Ett strategiskt urval med inklusionkriterierna att vara 
nyligen diagnosticerad med gynekologisk cancer, tala danska och att vilja prata om deras känslor 
av hopp. Kvinnorna var mellan 24-87 år.  

Datainsamling Enskilda interjuver som varade mellan 60-120 minuter med den inledande frågan ”Berätta om 
dagen du fick din diagnos och din operation. Vad tänkte du? Vad kände du? Vad gjorde du?”. 

Dataanalys Fenomenologisk analys.  

Bortfall Inget bortfall redovisas.  

Slutsats Kvinnorna pendlade mellan hopp och hopplöshet. Positiva förväntningar att bli botad och rädsla 
för att sjukdomen skulle ta över. Sjuksköterskor är en värdefull resurs i vårdandet, bara genom att 
finnas till kan ge hopp till patienten.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Jefferies, H., & Clifford, C. (2011). Aloneness: the lived experience of women with cancer of the 
vulva. European Journal Of Cancer Care, 20(6), 738-746 9p. doi:10.1111/j.1365-
2354.2011.01246.x 

Land  
Databas 

Storbritannien 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att utforska erfarenheter hos kvinnor med vulvacancer bosatta i 
Storbritannien.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Fenomenologisk analys. 

Urval Ändamålsenligt urval, 13 kvinnor med vulvacancer med en ålder mellan 27-53 år.  

Datainsamling Semi-strukturerad intervjuer användes genom att ställa 33 frågor. Intervjuerna bandinspelades och 
varade mellan 80-195 minuter.  

Dataanalys Framework analys. 

Bortfall Inget bortfall redovisas.  

Slutsats Vid vulvacancer förekom känslan av hot mot självmedvetandet, kontroll över sin kroppsfunktion, 
intimitet och re-produktivitet. Flera typer av ensamhet drabbade kvinnorna. Att inte kunna leva ett 
vanligt liv. Att känna sig utsatt på grund av brist på information och medvetenhet om sjukdomen. 
Brist på öppenhet kring den tabubelagda sjukdomen, känslan av skam. Ett sätt att beskriva 
innebörden och följderna av ett sällsynt tillstånd.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 8 

 

 

Referens Laranjeira, C. A., Leão, P. P., & Leal, I. (2015). Temporal Experience Among Women 
Gynecological Cancer Survivors: A Lifeworld Perspective. Affilia: Journal Of Women & Social 
Work, 30(2), 170-186. doi:10.1177/0886109914541116 

Land  
Databas 

Portugal 
PsycInfo 

Syfte Syftet med studien var att få en djupare förståelse av kvinnors upplevelserna under tiden med 
gynekologisk cancer.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Fenomenologisk hermeneutisk analys.  

Urval 10 kvinnor i åldern 33-70 med inklusionskriterierna att själv kunna redogöra för sin 
cancerdiagnos, fullständig återhämtning från sjukdomen, ingen behandling de senaste sex 
månaderna, mottog uppföljning på sjukhuset, gott fysiskt och psykiskt tillstånd. 
Exklusionskriterierna var kvinnor som var under medicinsk behandling, återfall eller metastatisk 
sjukdom, eller ovilja att dela sin personliga erfarenhet.  

Datainsamling Bandinspelade intervjuer som varade mellan 60-90 minuter med frågor utifrån syftet som berörde 
förfluten tid, nutid och framtid.  

Dataanalys Hermeneutisk analys. 

Bortfall Inget bortfall redovisas. 

Slutsats Kvinnorna beskriver händelser i livet som kan haft påverkan på hur livet utvecklats. Beskriver de 
sätt som deras sjukdom påverkat deras kvinnliga identiteter och deras förväntningar på livet. En 
kamp mellan deras förlust i det förflutna och framtiden. Sjukdomen har enligt kvinnorna gjort dem 
starkare och gett ny styrka i livet.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Lloyd, P. A., Briggs, E. V., Kane, N., Jeyarajah, A. R., & Shepherd, J. H. (2014). Women's 
experiences after a radical vaginal trachelectomy for early stage cervical cancer. A descriptive 
phenomenological study. European Journal Of Oncology Nursing, 18(4), 362-371. 
doi:10.1016/j.ejon.2014.03.014 

Land  
Databas 

Storbritannien  
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att redogöra för kvinnors erfarenheter 1-10 år efter radikal traklektomi och 
beskriva betydelsen och behovet av hälsa, sexualitet, fertilitet och upplevelsen av stöd i vården. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Fenomenologisk. 

Urval 12 kvinnor i åldern 29-45 som genomgått radikal trakelektomi. Exklusionskriterna var återfall av 
livmoderhalscancer, fortsatt behandling efter ingreppet, en omfattande gynekologisk operation, 
erhållit stöd från forskare inom de senaste 12 månaderna, dålig hörsel samt oförmåga att läsa och 
kommunicera på engelska.  

Datainsamling Bandinspelade telefonintervjuer med öppna frågor som berörde ämnen som hälsa, sexualitet, 
fertilitet och behov av stöd.  

Dataanalys Fenomenologisk analys. 

Bortfall Inget bortfall.  

Slutsats Kvinnor upplevde både positiva och negativa känslomässiga erfarenheter efter operation. De 
kände en närmare relation till familj men också känsla av ångest och nedstämdhet. Samtidigt fanns 
en oro kring sexualitet och kroppsuppfattning hos de kvinnor utan partners medan de kvinnor som 
levde i en relation inte såg någon negativ påverkan. Utforska kvinnors erfarenheter på djupet har 
en avgörande roll för förståelse och förbättring i vården för denna grupp kvinnor.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

 

Referens Manderson, L., Markovic, M., & Quinn, M. (2005). 'Like roulette': Australian women's 
explanations of gynecological cancers. Social Science & Medicine, 61(2), 323-332.  
doi:10.1016/j.socscimed.2004.11.052 

Land  
Databas 

Australien 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka hur australienska kvinnor från olika etniska och kulturella 
bakgrunder beskriver deras förklaring till att ha blivit drabbad gynekologisk cancer.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
 

Urval 30 kvinnor med gynekologisk cancer i åldern 27-75. Exklusionskriterierna var kvinnor som var 
kliniskt olämpliga, psykiskt påverkade, intellektuellt handikappade eller andra allvarliga 
hälsoproblem.  

Datainsamling Ostrukturerade intervjuer som varade mellan 2-5 timmar med frågor som bland annat berörde 
kvinnornas uppfattning kring händelser, diagnostisering, behandling och vård.  

Dataanalys Textanalys. 

Bortfall Inget bortfall redovisas. 

Slutsats Kvinnorna beskriver själva hur de kan ha levt en speciell typ av livsstil så som haft dålig ekonomi, 
dålig kost och stress som kan påverkat insjuknandet. Kvinnorna känner skuld över att ha kunnat 
påverka situationen och själva vara orsaken till sin sjukdom.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 



BILAGA C  

 

Artikel 11 

 

 

Referens Seibaek, L., Petersen, L.K., Blaakaer, J., & Hounsgaard, L. (2012). Hoping for the best, preparing 
for the worst: the lived experiences of women undergoing ovarian cancer surgery. European 
Journal Of Cancer Care, 21(3), 360-371. doi:10.1111/j.1365-2354.2011.01313.x 

Land  
Databas 

Danmark 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka den levda upplevelsen hos kvinnor som genomgått 
äggstockscancerkirurgi, genom att belysa patientperspektivet då patienten är nydiagnostiserade 
och är i början av behandling. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Fenomenologisk hermeneutisk.  

Urval Strategiskt urval, 10 kvinnor i åldern 29-79 som genomgått äggstockscancerkirurgi. Kvinnorna 
rekryterades genom en gynekologisk cancer klinik.  

Datainsamling Semi-strukturerad bandinspelad intervju som varade mellan 19-111 minuter med frågor som  
berörde den levda upplevelsen hos kvinnor som genomgått äggstockscancerkirurgi. Kvinnorna 
intervjuades före och efter operation.  

Dataanalys Hermeneutisk analysmetod.  

Bortfall Ett bortfall.  

Slutsats Äggstockscancerdiagnosen var en stor händelse i livet där kvinnorna pendlade mellan att hoppas 
för det bästa och förberedda sig för det värsta. Kvinnorna handskades med sina upplevelser av att 
vara en person med cancer. Hopp framkallades och förstärktes av vårdpersonal.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 



BILAGA C  

 

Artikel 12 

 

 

Referens Sekse, R., Raaheim, M., Blaaka, G., & Gjengedal, E. (2010). Life beyond cancer: women's 
experiences 5 years after treatment for gynaecological cancer. Scandinavian Journal Of Caring 
Sciences, 24(4), 799-807. doi:10.1111/j.1471-6712.2010.00778.x 

Land  
Databas 

Norge 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att få en djupare förståelse av upplevelsen hos patienter som överlevt fem 
år efter cancerbehandling samt hur de upplevde cancervård.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Fenomenologisk hermeneutisk.  

Urval 16 kvinnor med gynekologisk cancer. Ett strategiskt urval med inklusionskriterna att vara mellan 
30-70 år, inte varit drabbad av metastaser eller återfall och varit behandlad för gynekologisk 
cancer för fem år sedan men inte haft sin slutkontroll. Kvinnorna var mellan 39-66 år.  

Datainsamling Två interjuver per patient som varade mellan en till tre timmar. Kvinnorna uppmuntrades att 
berätta fritt om sin upplevelse vilket ledde till nya följdfrågor.  

Dataanalys Fenomenologisk analysmetod.  

Bortfall Inget bortfall redovisas.  

Slutsats Leva med anspänningen mellan personlig utveckling och rädsla för återfall. Förändringen i den 
kvinnliga kroppen var en utmanande omställning. Att överleva cancer är inte slutet på en sjukdom 
utan en början på en ny fas i att lära sig leva med rädslan för en allvarlig sjukdom.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 13 

 

 

Referens Sekse, R. J., Råheim, M., Blåka, G., & Gjengedal, E. (2012). Living through gynaecological 
cancer: three typologies. Journal Of Clinical Nursing, 21(17/18), 2626-2635. doi:10.1111/j.1365-
2702.2011.04028.x 

Land  
Databas 

Norge 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att belysa kvinnors upplevelser att leva med gynekologisk cancer. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Fenomenologisk. 

Urval 16 kvinnor som behandlats för gynekologisk cancer på ett sjukhus i Norge. Ett strategiskt urval 
där 31 kvinnor valdes ut och 16 accepterade. Kvinnorna var mellan 39-66 år. Inklusionskriterierna 
var att inte varit drabbad av metastaser eller återfall och varit behandlad för gynekologisk cancer 
för fem år sedan.  

Datainsamling Två interjuver per patient med ett års mellanrum där den första intervjun tog plats fem år efter 
behandling och varade i två timmar. Kvinnorna uppmuntrades att berätta fritt om sin upplevelse 
från diagnos till nutid.  

Dataanalys Fenomenologisk analysmetod.  

Bortfall Inget bortfall redovisas.  

Slutsats Stöd och omsorg hjälpte kvinnorna att möta sina känslor kring cancer. Rädsla och ångest för att 
drabbas igen. Att hålla sig aktiv var ett sätt att ha en positiv inställning till framtiden. Studien visar 
på hur varje kvinnas inställning och sätt att leva kan vara avgörande för hur deras liv blir efter 
cancer.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 14 

 

Referens Thornton, L. M., Levin, A. O., Dorfman, C. S., Godiwala, N., Heitzmann, C., & Andersen, B. L. 
(2014). Emotions and social relationships for breast and gynecologic patients: a qualitative study 
of coping with recurrence. Psycho-Oncology, 23(4), 382-389. doi:10.1002/pon.3429 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka känslomässiga och sociala relationer samt hur patienter hanterar återfall 
vid bröstcancer och gynekologisk cancer. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Ej angiven.  

Urval 41 kvinnor med bröstcancer eller gynekologisk cancer med en ålder mellan 42-76 år. 
Exklusionskriterierna var kvinnor yngre än 20 eller äldre än 85, andra cancerdiagnoser, boende 
mer är 60 miles från kliniken samt oförmåga att ge samtycke.  

Datainsamling Bandinspelade intervjuer, enskilda och i grupp, som varade 45 minuter med frågor om kvinnornas 
erfarenheter och deras copingstrategier.  

Dataanalys Kvalitativ analys.  

Bortfall Sex bortfall, 16 kvinnor med bröstcancer och 19 kvinnor med gynekologisk cancer.  

Slutsats Kvinnors känslomässiga reaktioner som depression, ångest och ilska över att fått ett återfall men 
kunde också uppleva positiva känslor. Kvinnor som hanterar ett återfall fann betydande 
känslomässiga skillnader.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 
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