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Sammanfattning 
 

Studiens syfte var att utifrån en litteraturstudie beskriva kvinnors upplevelser av att leva med 

en opererad eller behandlad gynekologisk cancer. Databaserna Academic Search Elite och 

MedLine via PubMed användes. Tjugo artiklar inkluderades i studien. Resultatet kunde 

utifrån artiklarna grupperas i huvudkategorierna sexualitet, aspekter på livskvalitet samt 

information och kommunikation. Kvinnorna fick problem med sin sexualitet efter operation 

och behandling. De fick fysiska defekter som beskrevs var problem med att bli våt vid sexuell 

upphetsning, torr vagina, smärta vid samlag, svårare att uppnå orgasm och mindre känsel i 

underlivet. Många kvinnor upplevde stor trötthet och kände mindre sexuell lust. 

Sjuksköterskor spelade en stor och viktig roll i patienternas känslomässiga hantering av 

sjukdomen. Kvinnorna var i behov av att prata med någon om känslor eftersom de kände sig 

nervösa, ängsliga, oroliga, rädda, sorgsna och hade känslan av att inte ha kontroll. De som var 

med i stödgrupp upplevde att de fick känslomässigt stöd genom att lyssna, prata, jämföra och 

utbyta kunskaper med varandra och det fick dem att känna sig mindre oroliga, rädda, osäkra, 

ensamma. Kvinnorna önskade få mer information om olika effekter och biverkningar efter 

sjukdom och behandling och vilka effekter cancern kunde ha på sexualiteten samt hjälpande 

mediciner. De ville även förstå om problemen var normala. Ge och upprepa information var 

viktigt och tiden för när den skulle ges. Brist på information medförde stora svårigheter i 

hantering av sjukdom och behandling.  

  

Nyckelord: Gynekologisk cancer, Sexualitet, Livskvalitet, Information och kommunikation 
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Abstract 

 
The aim of this study was based on a literary study to investigate and describe women’s 

experiences that have been diagnosed with gynecological cancer (treated or undergone 

surgery). For this purpose the databases Academic Search Elite and MedLine via PubMed 

were used. Twenty articles have been included in the study. The result have based on the 

articles been grouped in to the main categories Sexuality, Aspects of quality of life as well as 

Information and Communication. The women diagnosed experienced problems with their 

sexuality after surgery and treatment and physical defects occurred which were described as 

lack of moistness during sexual excitement, vaginal dryness, pain during intercourse, 

difficulties in orgasm and less feeling in the lower abdomen. Many women experienced 

tiredness and less sexual lust.  Nurses played an important role in how the patients handled 

the sickness emotionally as they needed someone to talk to about their emotions when feeling 

nervous, anxious, worried, scared, said and out of control. Women who joined a support 

group experienced an emotional support by listening, talking, comparing and exchanging 

knowledge and this resulted in feeling less worried, scared, insecure and lonely. They also 

wished for more information about the different effects and side effects of their sickness and 

the treatment. Women also wished to gain more knowledge of the effects the cancer could 

have on their sexuality as well as learning more about the helping medicine. Also, it was 

important for them to find out if their problems were normal. In addition to this it was 

important for all women to receive information repeatedly and the given timeline for this. 

Lack of information led to great difficulties in handling both the sickness and treatment.  

 

Key words: Gynecological Cancer, Sexuality, Quality of life, Information and 

Communication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


                                                                                                                                      
 

3 

 

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1. INTRODUKTION ......................................................................... 4 

1.1 PROBLEMOMRÅDE........................................................ 5 

2. SYFTE OCH FRÅGSTÄLLNING ..................................................... 5 

2.1 SYFTE ........................................................................... 5 

2.2 FRÅGESTÄLLNING......................................................... 6 

3. METOD ..................................................................................... 6 

3.1 DESIGN ......................................................................... 6 

3.2 DATABASER OCH SÖKORD ............................................. 6 

3.3 KRITERIER FÖR URVAL AV ARTIKLAR............................ 8 

3.4 DATAANALYSMETOD ..................................................... 8 

3.5 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN............................ 8 

4. RESULTAT ................................................................................ 8 

4.1 SEXUALITET ................................................................. 8 

4.2 ASPEKTER PÅ LIVSKVALITET......................................... 10 

4.3 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION ........................... 14 

5. DISKUSSION .............................................................................. 16 

5.1 HUVUDRESULTAT.......................................................... 16 

5.2 RESULTATDISKUSSION .................................................. 17 

5.3 METODDISKUSSION ....................................................... 21 

5.4 ALLMÄN DISKUSSION .................................................... 21 

6. REFERENSLISTA........................................................................ 23 

BILAGA 1...................................................................................... 26 

BILAGA 2...................................................................................... 28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


                                                                                                                                      
 

4 

 

1. Introduktion 
 

I Sverige insjuknar varje år cirka 2600 kvinnor i gynekologisk cancer. Med gynekologisk 

cancer menas cancer i yttre könsdelar, vagina, äggledare, äggstockar och livmoder 

(Cancerfonden, 2007).  

 

Många av kvinnorna får genomgå hysterektomi, vilket innebär att livmodern opereras bort. I 

vissa fall tas också blygdläppar, clitoris och vagina bort. Kvinnor som får diagnosen 

underlivscancer blir oroliga och undrar över till exempel kvinnlig identitet, sexualitet och 

eventuella fysiska defekter efter operation och strålning (Corney, Everett, Howells & 

Crowther, 1992). 

 

De behandlingsmetoder som används mot olika gynekologiska cancerformer beror på vilket 

stadium cancern befinner sig i och vilken typ av cancerceller tumören består av. De 

behandlingsmetoder som finns är kirurgi, cytostatikabehandling, strålbehandling, 

immunologiska behandlingsmetoder, tumörmarkörer och hormonbehandling (Cancerfonden, 

2007). 

 

Livskvalitet är enligt Siri Naess (refererad i Kristofferson.s.48) en människas inre upplevelser 

som betecknas som psykiskt välbefinnande. Psykiskt välbefinnande som livskvalitet innefattar 

människans subjektiva upplevelser av olika sidor av livssituationen. Detta begrepp av 

livskvalitet kan överföras till omvårdnad (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005). 

 

Gynekologisk cancer sätter sig på de organ som människan förknippar med sex och sexuell 

njutning. Konsekvenserna som kan bli av gynekologisk cancer kan leda till förändringar i 

sexualiteten och därför bör sjuksköterskan kunna erbjuda information om detta. 

Sjuksköterskorna som har tät kontakt med patienten har stor möjlighet att kunna ge 

information om sådant som patienten undrar över som till exempel sex och eventuella 

behandlingar (Gamel, Hengeveld, Davys, 2000).  

 

Hordern och Street, (2007) menar att patienter och vårdpersonal hade olika förväntningar. 

Patienternas behov av kommunikation om sexualitet och intimitet tillgodosågs inte. De flesta 

patienterna sökte efter information, stöd och praktiska strategier för hur man lever med intima 

och sexuella förändringar efter cancerbehandling, även när cancerformen inte påverkade 
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fertilitet eller sexuell förmåga. Sjukvårdspersonalen antog att patienterna delade deras 

professionella fokus på att bekämpa sjukdomen, oberoende av den emotionella och fysiska 

kostnaden för patienten. Den övervägande delen av sjukvårdspersonalen begränsade sin 

förståelse av patientens sexualitet till fertilitet, preventionsmedel och menopausal/ 

erektilstatus. Många stereotypa antaganden gjordes om patientens sexualitet utifrån ålder, 

kön, diagnos, kultur och civilstatus. De fanns en koppling mellan att ge patientcentrad 

kommunikation om intimitet/sexualitet och personalens självinsikt när det gällde egna 

attityder och åsikter. 

 

En studie visade att sjuksköterskor sällan diskuterade sexualitet med kvinnorna och det 

berodde oftast på brist på kunskap och kommunikation hos sjuksköterskorna. Många av dem 

kände att det var deras ansvar att råda och hjälpa patienterna vid eventuella sexuella 

svårigheter, men det visade sig att bara några få hade självförtroende nog att ta upp ämnet till 

diskussion. Det sjuksköterskorna diskuterade i första hand var menstruationen och 

produktiviteten hos kvinnorna (Stead, Brown, Fallowfield & Selby, 2003). 

 

1.1 Problemområde 

 

Årligen drabbas många kvinnor av gynekologisk cancer och de berörs både fysiskt, psykiskt 

och emotionellt av detta. Det är då viktigt för sjuksköterskor att ha förståelse för hur 

sjukdomen kan påverka den drabbade kvinnan. För att kunna bemöta kvinnorna på ett bra och 

professionellt sätt, är det viktigt att sjuksköterskor och övrig vårdpersonal har god kunskap 

när det gäller gynekologisk cancer, hur sjukdomarna kan ge sig i uttryck, effekter efter 

behandling och vad som kan hända med kvinnans kropp. 

 

 

 2. Syfte och frågeställning 

 

2.1 Syfte  

 
Studiens syfte var att utifrån litteraturen beskriva kvinnors upplevelser av att leva med en 
opererad eller behandlad gynekologisk cancer.  
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2.2 Frågeställning 
 
Hur upplever kvinnor att leva med en opererad eller behandlad gynekologisk cancer?              
 
 
3. Metod 
 
3.1 Design  
 
Beskrivande litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2003). 
 
3.2 Databaser och sökord 
 
De databaser som användes var Academic Search Elite och MedLine via PubMed. De sökord 

som användes var: Ovarian cancer, nursing care, gynaecological cancer, experience, 

gynecological cancer, sexuality, cancer, nursing*, psychosocial*, psychologic*, quality of 

life, gynaecological neoplasms och care. Dessa ord har kombinerats på olika sätt i 

databaserna. Utfallen på sökningarna presenteras i tabell 1. 
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 Tabell 1. Databaser, söktermer, antal träffar och valda källor i studien n=20 

 

Databas Söktermer Antal träffar Valda källor 
Academic Search 
Elite 
År 1997-2007 
Åtkomst 2007-04-10 

Ovarian cancer AND 
nursing care 

26 1 

Academic Search 
Elite 
År  1997-2007 
Åtkomst 2007-04-10 

Gynaecological 
cancer AND 
experience 

19 2 

Academic Search 
Elite 
År 1997-2007 
Åtkomst 2007-04-10 

Sexuality AND 
cancer 

96 5 

Academic Search 
Elite 
År 1997-2007 
Åtkomst 2007-04-10 

Gynecological cancer 
AND psychosocial* 

8 2 

Academic Search  
Elite 
År 1997-2007 
Åtkomst 2007-05-10 

Gynaecological 
cancer AND 
psychologic* 

11 2 

Academic Search 
Elite 
År 1997-2007 
Åtkomst 2007-05-10 

Gynecological cancer 
AND quality of life 

33 1 

MedLine (via 
PubMed) 
År 1997-2007 
Åtkomst 2007-05-10 

Gynaecological 
cancer AND quality 
of life 

74 3 

MedLine (via 
PubMed) 
År 2005-2007 
Åtkomst 2007-05-10 

Gynaecological 
neoplasms AND care 

65 1 

Manuell sökning i 
valda källors 
referenslista 
Åtkomst 2007-04-10 

  3 
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3.3 Kriterier för urval av artiklar 
 
De artiklar som valdes skulle vara skrivna på svenska eller engelska, publicerade år 1997-

2007 och skulle vara tillgängliga i fulltext. I ett första urval lästes artiklarnas titel på samtliga 

träffar och de som inte var relevanta till syfte och frågeställning exkluderades. Därefter lästes 

abstraktet på valda titlar som blev 20 till antalet.  

 

3.4 Dataanalysmetod 

Det totala antal artiklar som granskats och analyserats var 20 till antalet. Resultatet i artiklarna 

lästes igenom upprepande gånger för att få en förståelse för helheten. Textenheter som var 

beskrivande för syftet plockades ur texten och förkortades ner, utan att tappa och förändra 

textens innebörd. Granskning av texten i artiklarnas resultat gjordes och de med liknande 

innehåll fördes samman och bildade tre kategorier som blev sexualitet, aspekter på livskvalitet 

samt information och kommunikation. Därefter granskades artiklarnas validitet, reliabilitet 

och bortfall (Forsberg & Wengström, 2003). 

  

3.5 Forskningsetiska överväganden 

Inga ytterligare etiska överväganden behöver göras på grund av att litteraturstudien baseras på 

redan skrivet material och där etiska överväganden redan gjorts. 

 

 

4. Resultat 
De artiklar som inkluderats i studien presenteras i två tabeller, bilaga 1 och 2. Den 

metodologiska aspekten på validitet och reliabilitet beskrivs i tabell 2. De tre kategorierna 

sexualitet, aspekter på livskvalitet samt information och kommunikation presenteras i löpande 

text. 

 

4.1 Sexualitet 
 
En studie visade att de kvinnor som besökte en specialistsjuksköterska hade oftare sexuellt 

umgänge och kände liten eller ingen oro när det gällde det sexuella umgänget. De kvinnor 

som inte besökte någon specialistsjuksköterska var mer oroliga och hade mindre sexlust efter 

operation. Hos dessa kvinnor hade det sexuella umgänget kraftigt minskat efter sex månader. 
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Enligt studien tyder det på att specialistsjuksköterskan kunde positivt påverka den sexuella 

funktionen hos kvinnorna (Maughan & Clarke, 2000).  

 

Pieterse, Maas, Ter kuile, Lowik, Van Eijkerem, Primbos och Kenter (2006) konstaterar att 12 

månader efter operation hade kvinnorna problem med att bli våta vid sexuell upphetsning, torr 

vagina vid samlag, smärta vid samlag, kort vagina, mindre känsel i underlivet och allmänt 

missnöje med sexuella relationer. Efter 24 månader hade den sexuella aktiviteten ökat. 

Problemen som torrhet i vagina under samlag, kort vagina och känsligheten i underlivet blev 

bättre under de första två åren efter operation. En stor andel av kvinnorna var missnöjda med 

deras sexliv. Även Grumann, Robertson, Hacker och Sommer (2001) säger att efter operation 

upplevde kvinnorna med gynekologisk cancer och de med benign gynekologisk sjukdom att 

de blivit förändringar i vagina och vaginal torrhet. När det gällde fysiskt välmående efter 

operation kände alla patienter att de var försämrade fysiskt, oavsett vilken typ av hysterektomi 

som utförts. Ett annat symtom som blev efter operation var att de fick östrogenbrist. Studien 

indikerar på att radikal hysterektomi inte medför några större sexuella förändringar. 

 

En studie visade att hos de yngre kvinnorna, 20-34 år, var anledningen till att det var sexuellt 

inaktiva brist på intresse av sex och att de var trötta. Orsaken var hos de äldre kvinnorna, 56-

69 år, att de var trötta, inget intresse av sex och att de hade fysiska problem (Vistad, Fosså, 

Kristensen, Mykletun & Dahl, 2007). En annan studie visade att kvinnorna upplevde olika 

fysiska nedsättningar och några av kvinnorna tyckte att sexualitet var ett viktigt ämne och de 

flesta hade fått stora svårigheter i det (Janda, Obemair, Cella, Crandon & Trimmel, 2004). 

 

” I could not even think of sex because of the itching, burning, pain. Sex is one of the biggest 

problems for me. I have no interest in sex at all. It might be a help to other patients mention 

all the things you can still do, like hugs, other ways of intimacy even if intercourse it not 

possible”(Janda., et.al. 2004, s. 878). 

 

Kvinnor som var i åldrarna 45-55 år, upplevde mer välbehag vid samlag än hos de kvinnor 

som var 56-69 år, som rapporterade att de hade mer obehag vid samlag. Tröttheten var den 

största orsaken till sexuell inaktivitet hos kvinnor i åldrarna 35-55 år (Vistad., et.al. 2007). 

 

Lodge, Mallett, Blake & Fryatt (1997) kom fram till att intim omvårdnad som t.ex. klä av/på 

och bada patienten, ge bäcken i sängen och kolla blöjan upplevdes av många kvinnor som 
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mycket genant, speciellt om detta utfördes av en manlig sjuksköterska. Kvinnorna tyckte de 

var mycket pinsamt att diskutera deras aktivitet med manlig sjuksköterska och de tyckte det 

var pinsamt att prata om ämnet med båda könen. Några av kvinnorna tyckte det var mycket 

pinsamt att prata om deras sjukdom med sjuksköterskan. De flesta föredrog att en kvinnlig 

sjuksköterska skulle sköta deras omvårdnad.  

 

Författarna i en tidigare studie, Roovers, Bom, Vaart och Heintz (2003) jämförde vilka 

effekter olika typer av hysterektomi kunde ha på det sexuella välbefinnandet. De olika 

operationsteknikerna var: vaginal hysterektomi- livmodern avlägsnas genom vagina, subtotal 

abdominal hysterektomi- livmodern opereras bort och livmodertappen lämnas kvar och total 

abdominal hysterektomi- hela livmodern och livmodertappen opereras bort. De kvinnor som 

hade genomgått total eller subtotal hysterektomi hade oftare problem med känslan i underlivet 

och att den var mer varaktig än hos de kvinnor som genomgått vaginal hysterektomi. 

Hundrasjuttiotre stycken av 413 kvinnor hade flera sexuella problem före 

hysterektomioperationen och 59 % hade även kvar problemen efter de olika ingreppen. 

Studien visar att sexuella välbefinnandet inte påverkas beroende på vilken typ av 

hysterektomi som utförts.  

 

Bourgeois-Law och Lotocki (1999) visade att av 73 kvinnor som hade någon form av 

gynekologisk cancer var det 56 % som rapporterade att cancern hade effekt på deras 

sexualitet. Sextioåtta procent var mindre intresserade av sex, 39 % upplevde smärta vid 

sexuell aktivitet och i 24 % av fallen var deras partner mindre intresserade av sex.  

Trötthet, mindre energi, förändrad orgasmkvalitet och urininkontinens vid samlag efter 

strålbehandling var också vanliga effekter. 

 

4.2 Aspekter på livskvalitet  

 

Booth, Beaver, Kitchener, Neill & Farrell (2005) menar att det som bekymrade kvinnorna 

mest var illamåendet, framtiden och vad behandlingen kunde få för konsekvenser. Det visade 

sig att sex månader efter operationen oroade dessa problem fortfarande kvinnorna men 

tonvikten lades mera på fysiska symtom och på att inte kunna göra saker och ting. Patienter 

som hade kontakt med sjuksköterskan var mindre oroliga relaterad till sjukdomen. Utan den 

kontakten vid diagnosen och inledande behandling ökade oron och depressioner hos 

kvinnorna.  
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I en studie framgick det att kvinnor som deltog i en stödgrupp som till exempel familj, vänner, 

sjuksköterskor, medicinpersonal och annan professionell personal hade mer känslomässigt 

stöd än de som inte hade någon stödgrupp. Aspekterna som var hjälpfulla handlade 

huvudsakligen om att prata med andra kvinnor i samma situation (Jefferies, H 2002). 

 

”People who understand how you feel and you feel down, you can talk it through”.  

“We all can talk to each other about our problems; the understanding is there, rather than 

talking to people who have no experience of the disease” (Jefferies, H 2002 s.46). 

 

Maughan., et. al (2000) studie visade att kvinnor som träffar en specialistsjuksköterska har 

tendens till mer positiv-, kognitiv-, social och bättre sexuell funktion. De hade även bättre 

hälsostatus och mindre sömnsvårigheter. Kvinnorna upplevde att sjuksköterskan hade en 

positiv effekt på deras rehabilitering och anpassning till sjukdomen 

 

” (The nurse specialist) gave such practical advice, and really listened. Some things you just 

don’t remember, or are too embarrassing to ask the doctor… So it was good having someone 

who you could talk to, even when you went home” (Maughan., et.al. 2000. s. 225). 

 

Maughan., et. al. (2000) menar vidare att specialistsjuksköterskan kunde positivt påverka 

livskvaliteten och den sexuella funktionen hos kvinnorna. Alla kvinnorna rapporterade att 

deras sociala värld hade blivit störd och detta gjorde att deras upplevelse av sjukdomen 

spelade en viktig roll i deras coping.  

Hur gynekologisk cancer accepterades socialt, var ett signifikant problem för många kvinnor. 

Unga kvinnor med gynekologisk cancer och som inte hade några barn, var återhämtningen 

och anpassningen en mycket smärtsam process. Sociala dialoger, som normalt sett är 

accepterat, blev helt plötsligt mycket personligt. 

 

”The absolute worse thing is not being able to have kids. They took away my cancer and with 

it my future. What I am going to do with the rest of my life now?” (Maughan., et.al. 2000 

s.226) 

 

“I could not meet my friends, because I was worried the itching start again and I could not 

help myself away from home “(Janda., et.al. 2004, s. 878). 
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En studie visade att patienter som fått kemoterapi på grund av återkommande cancer hade 

generellt försämrad livskvalitet på grund av känslomässig och cancerspecifik oro, jämfört 

med de som fick kemoterapibehandling för första gången (Le, Hopkins, Fung Kee Fung, 

2005). 

 

Boscaglia, Clarke, Jobling & Quinn (2005) studie framgår att hos speciellt yngre kvinnor, i 

senare skede av sjukdomen, som använde sig av negativ religiös coping hade en signifikant 

högre nivå av depression. Andlighet bidrog till stor skillnad i depressionspoängen och lägre 

nivå av andlighet var associerad med högre nivå av depression. Negativ själslig/andlig coping 

var associerad med en högre nivå av oro och ängslan.  

 

En studie fastställde att effekter som blev av sjukdomen var att en del kvinnor upplevde 

psykologiska problem och många var i behov av psykologiskt stöd. De flesta kvinnorna kände 

sig ensamma. Ensamheten var högre hos de kvinnor som hade blivit behandlad än hos dem 

som inte kunde bli behandlad och hos de kvinnor som hade minst en familjmedlem som 

tidigare genomgått gynekologisk operation. Där behandlingstiden var 13 månader eller mer, 

var känslan av ensamhet och behov av psykologiskt stöd högre (Sevil, Ertem, Kavlak & 

Coban, 2006). 

 

Enligt Miller, Pittman och Strong (2003) behövde 57 % av kvinnorna i studien hjälp med att 

handskas med olika känslor som uppträdde på grund av cancern. Känslor de behövde mest 

hjälp att handskas med var nervositet och ängslan. De var oroliga, rädda, sorgsna, kände att de 

var utan kontroll och de behövde någon att prata med angående känslorna. Kvinnorna fick 

hjälp i hanteringen med deras känslor av vänner, familjemedlemmar, läkare och genom 

kyrkliga medlemmar. Patienter med gynekologisk cancer kände ibland att det var svårt att 

prata med sin familj om olika bekymmer som till exempel visa känslor för varandra, diskutera 

om familjen kommer att klara sig utan dem och ta farväl. Många kvinnor tyckte det var svårt 

att ta upp dessa ämnen med familjen och därför tyckte patienterna att doktorn kunde fråga 

kvinnorna om de behövde hjälp med att starta konversationerna. Även att doktorn kunde 

hjälpa till att börja prata med familjen om själsliga och andliga ämnen. 

 

En Kinesisk studie visade att patienter över 60 år hade problem med diarré och förstoppning 

och patienter under 40 år upplevde svår illamående/kräkning och aptitlöshet efter operation 

och behandling. Patienter med högre utbildning hade sämre fysisk och social funktion och 
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hade generellt sämre livskvalitet. Tröttheten, illamåendet/kräkningar och aptitlösheten 

upplevdes också mera svår hos patienter med högre utbildning. Kvinnor med metastaser hade 

sämre livskvalitet när det gällde känslomässig, kognitiv och social funktion. De upplevde 

även svårare förstoppning och ekonomisk påverkan (Zhao, Kanda, Liu & Mao, 2003).  

DeCherney, Bachmann, Isaacson och Gal (2002) säger också att efter hysterektomi var 

tröttheten det mest frekventa symtomet under återhämtningen. Under de första veckorna 

rapporterade övervägande delen av kvinnorna måttlig till svår trötthet, smärta, känslomässig 

obalans, känslor som frustration och depression. Majoriteten av patienterna kände frustration 

och att tröttheten var ett hinder i de dagliga aktiviteterna.  

 

Kvinnorna och deras partner skiljde sig inte åt när det gällde smärta/sorg, äktenskaplig 

tillfredssällelse eller SLE (The stressful Life Events). Kvinnor med gynekologisk cancer var 

trötta och hade påträngande illamående. Illamåendet påverkade deras relation, intimiteten och 

andra livsområden. De som hade avancerad cancer var mer oroliga för att cancern skulle 

komma tillbaka än de som var i det tidigare stadiet. Det som generellt påverkade kvinnorna 

och deras partner var oron kring sjukdomsprognos, sexualiteten och kommunikationen med 

behandlingsteamet. Hos par där kvinnan blivit behandlad de senaste tolv månaderna var oron 

att cancern skulle komma tillbaka högre, än hos kvinnor som blivit behandlad tolv månader 

tidigare (Groot, Mah, Fyles, Winton, Greenwood, Depetrillo & Devins, 2005). 

 

Ahlberg och Nordner (2006) kom fram till i studien att när kvinnorna nyligen gått med i 

stödgruppen, berättade de att de kände sig rädda, oroliga, ensamma, ledsna och osäkra. De 

hade också olika fysiska symtom. I stödgruppen fick de möjlighet att dela sina 

cancerupplevelser, jämföra, skratta, utbyta erfarenheter och råd med varandra. De fick också 

känslomässigt stöd. Att stötta andra i gruppen verkade vara lika viktigt som att själv få stöd. 

Patienterna tyckte att bara de kvinnor som varit i liknande situation kunde inse och förstå 

andra patienters upplevelser av gynekologisk cancer. Kvinnorna upplevde ett behov av att 

jämföra symtom, reaktioner och känslor. De ville veta så mycket som möjligt om prognos och 

behandling. Kunskap ledde till klarhet och det upplevdes som hjälpande. Att ge råd, beskrevs 

som att hjälpa andra att hitta egna lösningar på att hantera situationen och det var ett 

uppskattat stöd. Erfarenheten av att utbyta känslomässigt stöd innebar att det gav kvinnorna 

känsla av hopp, de trodde på att de hade en framtid och att de skulle bli friska. De fick 

känslan av styrka att bekämpa sjukdomen genom att vara medlem i gruppen. Försöka ge 

styrka åt andra var viktigt. Att dela erfarenheter/upplevelser och känslor med varandra fick 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


                                                                                                                                      
 

14 

 

dem att känna lättnad. Veta att andra hade liknande symtom och reaktioner fick dem att känna 

sig normala, vilket var viktigt. Genom att delta i stödgruppen fick kvinnorna känna sig mindre 

oroliga, rädda, osäkra, ensamma och isolerade. 

 

4.3 Information och kommunikation 

 

En studie, Kavanagh & Broom, (1997) visade att kvinnor som redan fått relevant information 

om onormalt cellprov var snabba att söka mer information från böcker, broschyrer/tidskrifter, 

media, familj och vänner. Kvinnorna var ofta oroliga och förvirrade av den information de 

redan fått. De fann det ofta svårt att förstå vad doktorn informerade om på grund av att han 

använde sig av medicinska termer eller för att kvinnorna var så oroliga över det onormala 

resultatet att de inte kunde ta in vad som sagts vid konsultationen. Den enskilda kvinnan 

fordrar olika mycket information om olika detaljer. En del kände att de behövde information 

för att känna kontroll över beslut om deras behandling av den gynekologiska cancern. De ville 

förstå det rationella i behandlingen och vilka försiktighetsåtgärder som rekommenderades 

efter behandlingen. Kvinnorna föredrog att läkare och sjuksköterskor spenderade tid med 

dem, besvarade deras frågor och möjliggjorde för kvinnorna att ta egna beslut. 

 

Jefferies (2002) menar att ge och upprepa information var viktigt och meddela den på det 

mest lämpligaste sättet enligt patientens egen agenda. Tiden för att ge information var viktigt 

och de fann att det var mer gynnsamt att ta emot information från specialistsjuksköterska än 

från läkare. I Miller., et.al. (2003) studie blev patienterna tillfrågade när de tyckte den bästa 

tiden var att diskutera med doktorn om patienten ska ta emot livsförlängande behandling i 

händelse att hon senare är så sjuk att hon inte kan delta i diskussionen och hon troligtvis inte 

kunde bli bättre. Femtiotre procent av kvinnorna tyckte att en sådan diskussion skulle ske så 

fort hon fått veta att hon fått cancer,  

22 % tyckte att när cancern hade kommit tillbaka efter behandlingen och 20 % tyckte i det 

senare stadiet av sjukdomen. De flesta av patienterna tyckte att läkaren skulle informera om 

vilka symtom som kunde bli i framtiden och vilka behandlingar som då kunde bli aktuella. De 

ville även vara med och fatta beslut vad gällde behandlingen.  

 

Efter diagnosen hade ingen av kvinnorna i studien fått någon skriftlig information och bara 

två av dem hade fått kortfattad muntlig information om eventuella sexuella problem. De 

tyckte att skriftlig information kunde hjälpa till att förbereda dem om hur sexuella funktioner 
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kunde bli påverkade. En kontaktperson för frågor eller ett telefonnummer borde ges enligt 

kvinnorna. De ville bli informerade om förändringarna i den sexuella funktionen var normala 

och förväntade, eller inte. Att läkarna skulle ge exempel på olika typer av problem som kunde 

bli, när och om det var säkert att genomföra samlag. Kvinnorna ville få tillfälle att ställa 

frågor. Enligt studien verkade det som att kvinnorna inte sökte efter långa diskussioner om 

sexuella funktioner utan många kände att några minuters information eller ett omnämnande 

om att sexuella funktioner kan bli påverkade, var allt som behövdes. Det föreslogs av 

kvinnorna att effekterna av behandlingen på sexuella funktioner, kunde ges samtidigt som 

man diskuterar effekter på behandling som illamående och kräkningar. Kvinnorna tyckte att 

nyttan av att diskutera sexuella problem var att förstå om problemen var normala, få 

kunskaper om orsaken och varaktigheten av problemen. Ge tillfälle och tillåtelse för 

kvinnorna att fråga om sexuell aktivitet, få hjälp att lindra oron som orsakats av problemen 

och att få hjälp till att förbättra kommunikationen med partnern (Stead., et. al. 2003). 

 

”I could have understod why I was having sexual problems if they’d have said: you might 

have problems sexually because we’ve removed this and that” (Stead., et. al. 2003 s.669). 

 

Studien som Janda., et. al (2004) gjort framgår att de mest frekventa symtomen efter 

operation var lymfödem i benen och klåda i underlivet. De upplevde svårigheter med att 

anpassa sig angående den gynekologiska cancern. Patienterna önskade att få mer information 

om olika tecken på cancer i yttre könsorganen så som klåda, lukt och om behandlingen hade 

några biverkningar. Kvinnorna önskade få hjälpande mediciner som smärtlindring, 

sömntabletter och sjuksköterskerelaterad behandling som till exempel att lindra klådan och 

behandling av lymfödem. En viktig aspekt som kunde bli av behandlingen var att kvinnorna 

kunde bli vanställda i yttre könsdelarna efter operationen och det kunde få konsekvenser i 

sexualiteten och intimiteten med deras partner. 

 

Brist på information medförde stora svårigheter i deras hantering när det gällde effekterna av 

sjukdom och behandling på sexualiteten. Hälften av kvinnorna i studien sade att de hade fått 

lite eller ingen information av möjliga effekter som cancern kunde ha på sexualiteten. De 

flesta ville ha mer information. Det kvinnorna tyckte att man skulle lägga prioriteringen på 

vid informationen, gällde behandling och cancereffekten på sexualiteten. Hantera känslor som 

uppkom på grund av sjukdomen och som påverkade sexualiteten. Många kvinnor hade sökt 
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egen information om sjukdomen och det var ett problem för dem. De flesta ville ha personlig 

diskussion med vårdpersonal (Bourgeois-Law., et. al. 1999). 

 

 

5. Diskussion 
 

5.1 Huvudresultat 

 

Kvinnornas upplevelser av att leva med en opererad eller behandlad gynekologisk cancer, 

kunde utifrån artiklarna grupperas i de tre huvudkategorierna sexualitet, aspekter på 

livskvalitet och information och kommunikation. I kategori sexualitet framkom det att 

kvinnorna fick problem med sin sexualitet efter operation och behandling. De fick fysiska 

defekter som till exempel problem med att bli våt vid sexuell upphetsning, torr vagina, smärta 

vid samlag, svårare att uppnå orgasm och mindre känsel i underlivet. Många kvinnor 

upplevde stor trötthet och kände mindre sexuell lust. Mindre energi och urininkontinens vid 

samlag var vanliga effekter efter strålbehandling. Aspekter på livskvalitet visade att 

sjuksköterskor spelade en stor och viktig roll i patienternas känslomässiga hantering av 

sjukdomen. Kvinnorna var i behov av att prata med någon om känslor eftersom de kände sig 

nervösa, ängsliga, oroliga, rädda, sorgsna och hade känslan av att inte ha kontroll. Många 

kvinnor upplevde känslomässig obalans. Känslor av frustration, depression, smärta, 

aptitlöshet, illamående och kräkningar påverkade intimitet, relation och det dagliga livet. 

Kvinnorna var också oroliga att cancern skulle komma tillbaka. De som var med i stödgrupp 

upplevde att de fick känslomässigt stöd genom att lyssna, prata, jämföra och utbyta 

kunskaper. Genom att delta i stödgrupp fick kvinnorna att känna sig mindre oroliga, rädda, 

osäkra, ensamma och isolerade. Gällande information och kommunikation önskade de flesta 

kvinnor mer information om olika effekter och biverkningar efter sjukdom och behandling, 

vilka effekter cancern kunde ha på sexualiteten och hjälpande mediciner som smärtlindring 

och sömntabletter. De ville även förstå om problemen var normala. Ge och upprepa 

information var viktigt och tiden för när den skulle ges. Kvinnorna tyckte det var bättre att få 

information från sjuksköterskan än från läkaren. Brist på information medförde stora 

svårigheter i deras hantering när det gällde effekterna av sjukdom och behandling på 

sexualiteten. Många sökte egen information genom Internet, tidningar, Tv etc. 
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5.2 Resultatdiskussion 
  
 
Syftet med den här studien var att beskriva hur kvinnor upplever att leva med en opererad 

eller behandlad gynekologisk cancer. Det som visat sig i föreliggande studie är att det var 

vanligt att kvinnorna efter strålbehandling fick problem som urininkontinens och förändrad 

känsla vid orgasm. Efter gynekologisk operation upplevde de stor trötthet och den sexuella 

lusten minskade (Bourgeos-Law, 1999). Författarna i föreliggande studie menar att ofta var 

det den stora tröttheten och den minskade orken som gjorde att den sexuella lusten minskade. 

Även vetskapen om att ett ingrepp gjorts bidrar till oro och rädsla, som också kan göra att den 

sexuella lusten minskade.  

 

Efter behandling av gynekologisk cancer visade Pieterse., et. al. (2006) och Grumann., et. al. 

(2001) och Roovers., et. al. (2003) och Kylstra, Leenhouts, Everaerd., et. al. (1999) studier, 

att vanliga problem som uppstod var att de upplevde smärta vid samlag, svårare att bli våt vid 

sexuell upphetsning, mindre känsel i underlivet, mindre lust och många kvinnor fick kort 

vagina.  

 

Det som inte framkom i föreliggande studie men som har beskrivits i en tidigare Amerikansk 

studie, Anderson och Mckoy-Smith, (1993) påvisade att efter hysterektomi kände sig 

kvinnorna mindre sexuellt attraktiva och de kunde uppleva stora psykologiska trauman som 

hade negativ effekt på deras sexualitet. Att ta bort livmodern hade negativ effekt på 

orgasmkvaliteten och genomföra samlag blev svårare på grund av att vaginan blev mindre 

tänjbar.  

 

Som kontrast till det som författarna kommit fram till i föreliggande studie, menar Anderson., 

et. al. (1993) att ta bort livmodern kunde öka den sexuella njutningen hos vissa kvinnor. 

Rädslan försvann för att bli gravid hos de kvinnor som inte ville ha barn, det minskade oron 

för att få livmodercancer och medförde en lättnad hos de kvinnor som hade problem med 

rikliga och smärtsamma menstruationer.  

 

Stellmann, Goodwin, Robinson, Dansak och Hilgers (1984) menar att mindre sexuell funktion 

var relaterad till psykologiska faktorer hellre än den anatomiska dysfunktionen. Författarna i 

denna studie håller med om att många gånger när det visade sig att de fick mindre sexuell lust, 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


                                                                                                                                      
 

18 

 

kunder det bero på att kvinnorna var så inställda på att det skulle bli problem och 

konsekvenser med den sexuella funktionen och därför blev det också problem.  

 

Föreliggande studie visar att kvinnor med gynekologisk cancer hade stort behov av att prata, 

få hjälp och stöd av någon professionell person, företrädesvis en sjuksköterska som hade 

kunskap inom området. Flera studier visade att när kvinnorna hade kontakt med sjuksköterska 

och var med i stödgrupp, minskade deras oro, nervositet, rädsla och osäkerhet (Miller., et. al. 

2003 & Ahlberg., et.al. 2006). Kvinnor som ingick en stödgrupp hade bättre förutsättningar 

att hantera sin sjukdom. Prata och dela erfarenheter med andra kvinnor i samma situation var 

uppskattat av många. Ahlberg., et. al. (2006) menar att i stödgruppen fick kvinnorna möjlighet 

att dela cancerupplevelser, jämföra, skratta, utbyta kunskap och råd med varandra. Författarna 

i denna studie menar att en stödgrupp bör finnas att erbjuda kvinnorna att ingå i, när det 

visade sig i denna studie att många kvinnor var i behov av en sådan och att de faktiskt bidrog 

till att de lättare kunde hentera sjukdom/ lidande och att det ökade livskvaliteten. Det kan 

också vara bra för kvinnorna att en kunnig sjuksköterska är med som kan ge svar på 

eventuella frågor. En tidigare studie, Corney., et. al. (1992) visar att kvinnorna hade behov av 

känslomässigt stöd och rådgivning. Många av dem ville få möjlighet att prata med någon som 

varit i liknande situation och genomgått hysterektomi. Kvinnorna var villiga att göra samma 

sak för andra kvinnor i framtiden.  

 

Föreliggande studie visar att kvinnorna hade försämrad livskvalitet på grund av konsekvenser 

efter behandling som illamående, kräkning, aptitlöshet, diarré, förstoppning och trötthet 

(Boot., et. al. 2005 & Zhao., et. al. 2003 & De Groot., et. al. 2005). Hos unga kvinnor i fertil 

ålder som genomgått hysterektomi och som inte fått några barn, försämrades livskvaliteten 

avsevärt. Det har visat sig i tidigare studier Corney., et. al. (1992) och Maughan., et. al. 

(2000) att en stressande faktor för kvinnorna var att förlora reproduktiviteten. Många kvinnor 

var besvikna över att inte kunna få flera barn och det var ett stort problem hos dem som inte 

hade några barn sedan tidigare. De var också besvikna över att valmöjligheten att skaffa barn 

togs ifrån dem. Vid dessa svårigheter anser författarna i denna studie att information om andra 

metoder och möjligheter om att bli gravid, är mycket viktigt. Information om varför och 

vikten av att ha tagit bort till exempel livmodern är ytterst viktigt. De kan då få en bättre 

förståelse för situationen och kan lättare hantera den.  
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Ge och upprepa information och tidpunkten för när den skulle ges var viktigt för kvinnorna 

och kvinnorna föredrog att få information från sjuksköterskan än från läkaren. De behövde 

förstå det rationella i behandlingen, vad som rekommenderades efter behandling och 

information behövdes för att de skulle känna att de hade kontroll. De föredrog att 

sjuksköterskan spenderade tid med dem, besvarade deras frågor och möjlighet skulle ges att 

fatta egna beslut (Kavanagh., et. al. 1997 & Miller., et. al. 2003 & Jefferies. 2002). 

 

Information om sexuella och fysiska förändringar som kunde uppstå efter en gynekologisk 

operation var viktigt så kvinnorna visste om förändringarna var normala och förväntade. För 

att lindra och mildra kvinnornas oro borde tillfälle och tid ges att ställa frågor (Stead., et. al. 

2003 & Janda., et. al. 2004). En tidigare studie, Corney (1992), menar att kvinnorna ville ha 

information om effekter av behandling, fysiska defekter, om hur de kunde känna psykiskt och 

de ville ha mer information om sjukdomen och behandlingen. 

 

Författarna till föreliggande studie menar att får sjuksköterskor information och kunskap inom 

detta ämne, kan det bidra till att sjuksköterskorna känner sig mer säker på hur de ska förhålla 

sig till kvinnorna. De kan då lättare börja prata och ta upp ämnet med dem, om olika 

svårigheter och komplikationer som kan bli efter en gynekologisk operation och behandling. 

Författarna menar vidare att om sjuksköterskor har bra självkännedom och självinsikt och vet 

själva vart de står när det gäller den sexuella biten, kan det leda till att samtalet och 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och kvinnan blir mer naturlig och det bidrar till att 

lättare öppna upp till en diskussion. Katz (2003) beskriver vad det kan bero på varför 

kvinnorna fick för lite eller ingen information om sexuella förändringar. Han menade att det 

berodde på brist på kunskap inom området hos sjuksköterskorna. De undvek att informera om 

sexualiteten på grund av att de kände sig generade att ta upp ämnet med kvinnorna. De trodde 

inte att sexualiteten var det primära problemet och de kände att de hade för lite träning i att 

informera om sexualitet. En del sjuksköterskor tyckte att de inkräktade på kvinnornas 

privatliv om de skulle fråga dem om sexualitet. Fast kvinnorna sade att det var ett viktigt 

ämne att diskutera, väntade sjuksköterskorna på att kvinnorna skulle börja ställa frågor och ta 

upp ämnet, i stället för att sjuksköterskorna själva skulle göra det. 

 

De kvalitativa studierna beskrev, förklarade och ökade förståelsen för det område de forskat i. 

Urvalsgrupperna var oftast små och informanter valdes ut som hade mycket att berätta om 

forskningsfrågan. Miljöer och valet av deltagare stämde överens utifrån studiens syfte. 
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Urvalet var kvinnor som led av någon form av gynekologisk cancer. Bortfall av deltagare var 

i de flesta av studierna lågt. I de kvantitativa studierna använde forskarna vedertagna 

frågeformulär som svarade på studiens syfte. Urvalsgrupperna bestod av en större grupp 

kvinnor som hade förmågan att svara på studiens syfte, de vill säga kvinnor med 

gynekologisk cancer. Forskarna använde sig av relevanta mätinstrument som var reliabilitet 

och validitetstestade. Resultatet redovisades i procent och medelvärde (Forsberg & 

Wengström, 2003). 

 

En av studiens styrkor är att artiklarna svarade på föreliggande studies syfte och frågeställning 

och artiklarnas aktualitet där den äldsta artikeln var från 1997. En annan styrka var att 

artiklarna var gjorda i olika länder till exempel England, Australien, Kina, Sverige, Tyskland, 

Turkiet och Kanada som visade att svårigheter och komplikationer hos kvinnor med 

gynekologisk cancer är ett globalt problem. Ytterligare en styrka i föreliggande studie var att 

kvinnorna som deltog i studierna var i varierade åldrar. Det visade att, oavsett ålder, fanns 

samma problematik. Svagheter i föreliggande studie är att i vissa studier presenterades inte 

antalet bortfall och om instrumenten som användes var reliabilitet och validitetstestade. 

Trovärdigheten och pålitligheten på respektive studie blir otydlig. Författarna valde ändå att 

ha med dessa artiklar då de ansågs besvara studiens syfte och frågeställning. 

 

I kategori sexualitet visade det sig att de flesta studier var av kvantitativ design och två var 

både kvantitativ och kvalitativ design. I kategori aspekter på livskvalitet var det sju studier 

som var kvantitativa, två var kvalitativa och tre både kvantitativ och kvalitativ design. I 

kategori information och kommunikation var det två kvantitativa, två kvalitativa och två både 

kvantitativ och kvalitativ design.  

 

I föreliggande studie har författarna kommit fram till att kvinnor som genomgått operation 

och behandling för någon form av gynekologisk cancer, har nedsatt livskvalitet och sexuell 

förmåga. Det visade sig att kvinnorna tycker att kommunikation och information om sjukdom, 

behandling och effekter som kan bli efter behandling är viktigt i deras hantering av 

sjukdomen. 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


                                                                                                                                      
 

21 

 

5.3 Metoddiskussion 

 

En svaghet i denna studie var att vissa sammansatta sökord gav många träffar vid sökning i 

databaserna. Författarna hade kunnat begränsa sökningen med flera sökord, med färre träffar 

som följd. Det visade sig att vissa av de valda artiklarna till studiens resultat fanns med i både 

Academic Search Elite och PubMed. Gällande kategoriseringen hade författarna i 

föreliggande studie svårigheter med att få renodlade kategorier. För att underlätta 

kategoriseringen använde författarna olika färgpennor. Rosa stod för sexualitet, blå för 

aspekter på livskvalitet samt gul för information och kommunikation. Under information och 

kommunikation togs sexualitet upp på grund av att informationen som gavs till kvinnorna 

handlade ofta om sexualitet. Alla studier var skrivna på engelska, vilket kan vara en svaghet i 

denna studie då risk finns att de översattes och tolkades felaktigt. Texterna har dock lästs och 

analyserats flertalet gånger av båda författarna för att undvika eventuella felaktigheter. I 

föreliggande studie analyserades både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Författarna valde 

att ha med kvantitativa artiklar då de svarade bra på denna studies syfte och frågeställning. 

Vid kvalitetsgranskningen av artiklarna visade det sig att åtta av de kvantitativa artiklarna var 

reliabilitet och validitetstestade, två var validitetstestade och fyra var inte realibilitet/ 

validitetstestde och i två artiklar framgår det inte om instrumenten är testade. Av de 

kvalitativa artiklarna var det relativt små eller inga bortfall men i en artikel var det ett sort 

bortfall, vilket är en svaghet då det påverkar artikelns trovärdighet. För att se artiklarnas 

sanningsvärde, se bilaga 1. 

 

5.4 Allmän diskussion 

 

Författarna i föreliggande studie valde att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med en 

opererad eller behandlad gynekologisk cancer, för att göra sjuksköterskorna medvetna om att 

detta är ett stort problem för många kvinnor. Författarna har sett i tidigare studier att 

sjuksköterskor och även läkare hade svårt att diskutera olika effekter och defekter som kunde 

uppstå efter operation och behandling, gällande sexualiteten. Det upplevdes som pinsamt, de 

hade inte kunskapen inom området och sjuksköterskorna kände att de inkräktade på 

kvinnornas privatliv om de tog upp ämnet. De berodde bland annat på att det kändes pinsamt 

för sjuksköterskor och läkare att diskutera intimitet och sexualitet. Författarna i föreliggande 

studie menar vidare att när information gavs av läkare och sjuksköterskor, gavs den ofta vid 

fel tillfälle, fel tidpunkt och på fel sätt då kvinnan inte kunde ta in relevant information. 
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Svårigheten för kvinnorna att förstå informationen kunde vara att de blev nervösa, stressade 

och oroliga över det svåra besked de mottagit. Författarna vill betona vikten av att ge och 

upprepa information på ett lättförståeligt sätt och att den ges vid rätt tillfälle. Skriftlig 

information bör ges till kvinnorna för att de senare skall kunna läsa den vid ett tillfälle som 

passar dem bättre och då de känner att de är mottagliga för informationen. De kan då 

förbereda sig bättre med eventuella frågor till nästa gång de ska träffa läkaren eller gå på 

undersökning. Det kan också bidra till att de lättare förstår vad som sagts och kan hantera 

situationen bättre. Denna studie kan bidra till att sjuksköterskor blir mer medvetna om 

problematiken som kan uppstå hos kvinnor med gynekologisk cancer och som blivit 

opererade och behandlade för sjukdomen. Studien kan också bidra till att få sjuksköterskor att 

förstå vikten av att prata med kvinnorna om intimitet och sexualitet, när det visade sig i 

föreliggande studie att många kvinnor hade behov av att prata med någon professionell om 

svårigheterna. Tidigare studier visade att lite forskning är gjord inom området. Eftersom 

problematiken och svårigheterna kan bli stora och svåra efter gynekologisk operation och 

behandling och för lite forskning inom området, behövs det mer forskning som belyser 

kvinnornas upplevelser av att leva med en opererad eller behandlad gynekologisk cancer och 

dess konsekvenser. Sjuksköterskorna kan då få en bättre förståelse och kunskap för hur 

kvinnorna mår och vad för hjälp de kan behöva. 
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                                                                                                                 Bilaga 1 
Tabell 2 Författare, publiceringsår, titel, design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod 
dataanalysmetod, validitet och reliabilitet. 

Författare & 
publiceringsår 

Titel Design Undersökningsgrupp 
och bortfall 

Datainsamlings–
metod 

Dataanalysmetod 
Reliabilitet och 

validitet 

Vistad, I. m.fl. 
2007 

The sexual Activity 
Questionnaire: Pychometric 
Properties and Normative 
Data in a Norwegian 
Population Sample 

Kvantitativ n= 1165 kvinnor, 20-69 
år diagnostiserade med 
gynekologisk cancer 

Frågeformulär Beskrivande 
statistik 
Reliabilitet/ 
Validitetstestat 

Pieterse, Q.D. 
m.fl.  2006 

An observational longitudinal 
study to evaluate miction, 
defecation, and sexual 
function after radical 
hysterectomy with pelvic 
lymphadenectomy for early-
stage cervical cancer 

Kvantitativ n= 94 kvinnor, 21-72 år 
diagnostiserade med 
livmoderhalscancer 

Frågeformulär Jämförande och 
beskrivande 
statistik  
Ej reliabilitet/ 
Validitetstestat 

De Groot, J. M. 
m.fl. 2005 

The psychosocial impact of 
cervical cancer among 
affected and their partners 

Kvantitativ 26 Par, medelåldern hos 
kvinnorna 44.år och 
diagnostiserade med 
livmoderhalscancer 

Frågeformulär Hypotesprövning 
med statistik. 
Reliabilitet/ 
Validitetstestat 

Miller, B.E.   
m.fl. 2003 

Gynacologic cancer 
patients´psychosocial needs 
and their physician´s role in 
meeting those needs 

Kvantitativ n= 95 kvinnor, 27-98 år 
diagnostiserade med 
gynekologisk cancer  

Frågeformulär Beskrivande 
statistik 
Reliabilitet/ 
Validitetstestat 

Grumann, M.  
m.fl.  2001 

Sexual functioning in patients 
following radical 
hysterectomy for stage IB 
cancer of the cervix 

Kvantitativ n= 58 kvinnor, 20-70 år 
diagnostiserade med 
gynekologisk cancer 
eller livmoderhalscancer 

Frågeformulär Jämförande statistik 
Reliabilitet/ 
validitetstestat 

Sevil, U. m. fl. 
2006 

The loneliness levels of 
patients with gynaecological 
cancer 

Kvantitativ n= 94 kvinnor, 50+ 
diagnostiserade med 
gynekologisk cancer 

Frågeformulär Beskrivande och 
jämförande statistik 
Reliabilitet/ 
Validitetstestat 

Boscaglia, N. 
m. fl. 2005 

The contribution of 
spirituality and spiritual 
coping to anxity and 
depression in woman with a 
recent diagnosis of 
gynaecological cancer 

Kvantitativ  n= 100 kvinnor, 20-70 år 
diagnostiserade med 
gynekologisk cancer 
Borfall n= 23 

Kort strukturerad 
intervju och 
frågeformulär 

Beskrivande 
statistik  
Ej reliabilitet/ 
Validitetstestat 

Ahlberg, K. 
m.fl. 2006 

The Importance Of 
Participation  in Support 
Groups  For Women  With 
Ovarian Cancer 

Explorativ 
Kvalitativ 

N= 10 kvinnor, 42-76 år 
som nyligen har blivit 
diagnostiserad med 
äggstockscancer.  
Borfall n= 3 

Semistruktu-
rerade intervjuer 

Konstant 
jämförande med 
Grounded theory 

Bourgeois-Law, 
G. m.fl. 1999 

Sexuality and gynaecological 
cancer a needs assessment 

Kvantitativ n= 73 kvinnor, 25-82 år 
diagnostiserade med 
gynekologisk cancer 

Frågeformulär Beskrivande 
statistik 
Ej reliabilitet/ 
validitetstestad  

Maughan, K. 
m.fl.  2000 

The effect of a clinical nurse 
specialist in gynaecological 
oncology on quality of life 
and sexuality 

Kvantitativ  
och kvalitativ 

n= 36 kvinnor, 15-78 år 
diagnostiserade med 
gynekologisk cancer.  
Bortfall n=0 

Intervju och två 
livskvalitetsmät- 
instrument 

Fenomenologisk 
och beskrivande 
statistik. 
Reliabilitet/ 
Validitetstestade 
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Författare & 
publiceringsår 

Titel Design Undersökningsgrupp 
och bortfall 

Datainsamlings- 
metod 

Dataanalysmetod 
Reliabilitet och 

validitet  
Jefferies, H. 
2002 

Ovarian cancer patients:  are 
their informational and 
emotional needs being met? 

Kvantitativ/kv
alitativ  
explorativ 

n= 24 kvinnor, 38-79 år 
diagnostiserade med 
äggstockscancer Bortfall 
n= 2 

Frågeformulär Latent 
innehållsanalys 
Reliabilitet/ 
Validitetstestat 

Lodge, N. m.fl. 
1997 

A study to ascertain 
gynaecological patients  ̀
perceived levels of 
embarrassment with physical 
and psychological care given 
by female and male nurses 

Kvantitativ n= 91 kvinnor, 
diagnostiserade med 
gynekologisk cancer 
Bortfall n= 47 

Frågeformulär Beskrivande 
statistik 
 
 
 

Stead, ML m.fl. 
2003 

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

Kvalitativ n= 15 kvinnor, 
diagnostiserad med 
äggstockscancer  
Bortfall n= 8 

Semistruktu-
rerade intervjuer 

Fenomenologisk 
metod. 

Zhao, H. m.fl. 
2003 

Evaluation of quality of life in 
Chinese patients with 
gynaecological cancer:  
Assessments by patients and 
nurses 

Kvantitativ n= 186 kvinnor 18-78 år 
diagnostiserad med 
gynekologisk cancer  
n=24 sjuksköterskor 
 

Frågeformulär om 
livskvalitet 

Beskrivande 
statistik 
Reliabilitet/ 
validitetstestat  

Booth, K. m.fl. 
2005 

Woman’s experiences of 
information psychological 
distress and worry after 
treatment for gynaecological 
cancer 

Kvalitativ n= 70 kvinnor, 24-83 år 
diagnostiserade med 
gynekologisk cancer.  
Bortfall n= 9 

Semi-
strukturerade 
Intervjuer 

Fenomenologisk 
metod. 

Le, T. m.fl. 
2005 

Quality of life assessments in 
epithelial ovarian cancer 
patients during and after 
chemotherapy 

Kvantitativ n= 253 kvinnor, 
medelåldern 58 år 
diagnostiserade med 
äggstockscancer 

Frågeformulär Beskrivande 
statistik 
Validitetstestat 

Janda, M. m.fl 
2004 

Vulvar cancer patient´s quality 
of life: a qualitative 
assessment 

Kvantitativ 
och kvalitativ 

n= 15 kvinnor, 52-85 år 
diagnostiserade med 
cancer i yttre könsdelarna 
Bortfall framgår inte 

Frågeformulär och 
semistrukturerade 
intervjuer 

Beskrivande 
statistik 
Validitetstestat 

Kavanagh, A. 
M. m.fl. 1997 

Women’s  understanding of 
abnormal cervical smear test 
results: qualitative interview 
study 

Kvalitativ n= 29 kvinnor, 19-70 år 
diagnostiserade med 
onormalt cellprov  
Bortfall framgår inte 

Semistrukturerade 
Intervjuer 

Fenomenologisk 
analys 

Roovers, R. 
 m.fl  2003 

Hysterectomy and sexual 
wellbeing: prospective 
observational study of vaginal 
hysterectomy, subtotal 
abdominal hysterectomy, and 
total abdominal hysterectomy 

Kvantitativ n= 413 kvinnor, 
diagnostiserad med 
gynekologisk cancer 

Observations- 
studie och 
frågeformulär 

Jämförande statistik 
Inte reliabilitet/ 
validitetstestat 
 
 

DeCherney, 
A.H. m.fl.  2002 

Postoperative Fatigue 
Negatively Impacts the Daily 
Lives of Recovering From 
Hysterectomy 

Kvantitativ n= 300 kvinnor 25-50 år 
diagnostiserade med 
gynekologisk cancer 
Bortfall n= 44700 
 

Telefonintervju Beskrivande 
statistik 
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Tabell 3 Författare, syfte och resultat.                                                                     Bilaga 2 
 

 
 

 

Författare Syfte Resultat 
Vistad, I. m.fl. Undersöka psykometriska egenskaper från 

SAQ – frågeformuläret, definiera förekomsten 
av sexuell inaktivitet och poäng i sexuell 
funktion. Undersöker också om medicinen 
påverkar den sexuella funktionen. 

SAQ- frågeformulär är en kort och diskret 
kontroll verktyg för sexuella funktioner med 
bra psykometriska egenskaper. Förändringar 
som kan bli med åldern är välbehag, vanor och 
obehag vid samlag och därför framställdes ett 
åldersrelaterat frågeformulär som kan vara till 
hjälp för klinisk personal 

Pieterse, Q.D. m.fl. Utvärdera problemen miktion, defekation och 
sexualiteten efter radikal hysterektomi med 
eller utan radioterapi för behandling av 
livmoderhalscancer. 

Patienterna visade negativ effekt på deras 
sexuella funktion. Andra problem som uppstod 
var att kvinnorna blev mindre våt, trång och 
kort vagina, smärta vid samlag, mindre känsla i 
underlivet och sexuellt missnöje.  

De Groot, J.M. m.fl. Utreda intensiteten av upplevd psykosocial oro 
hos kvinnor med livmoderhalscancer och deras 
partner.  

Största allmänna oron hos kvinnorna och deras 
partner rörde sexualiteten, prognosen och 
kommunikationen med behandlings teamet. 
Jämfört med varandra kände de likvärdig oro 
vad gällde sjukdomen och dess behandling. 

Miller, B-E. m.fl. Identifiera psykosociala behov hos patienter 
som genomgått behandling för gynekologisk 
cancer och vad deras syn var om vad läkaren 
kan göra för att bemöta dessa behov. 

Den vanligaste känslomässiga oron var att det 
kände sig nervösa (gällande cancern), oroliga, 
fruktan/rädsla, de behövde någon att prata med, 
kände sig sorgsna och upplevde att de hade 
dålig kontroll. De flesta ville att läkaren skulle 
delta aktivt gällande psykosociala behov. 

Grumann, M. m.fl. Undersöker om radikal hysterektomi, hos 
kvinnor med livmoderhalscancer utan adjuvant 
behandling, medför korta eller långsiktiga 
sexuella svårigheter.  

Resultatet i studien indikerar på att radikal 
hysterektomi inte medför några större sexuella 
förändringar.  

Sevil, U. m.fl. Syftet med studien var att fastställa olika grader 
av ensamhet samt de olika orsakerna som 
påverkar ensamheten hos kvinnor som har 
diagnosen gynekologisk cancer . 
 

Grad av ensamhet beror på inkomst – lägre 
inkomst, grad av ensamhet ökar. Kvinnor som 
har diagnosen gynekologisk cancer och är i 
behov av psykologisk hjälp känner sig mer 
ensamma. Även patienter som har haft 
negativa upplevelser rörande sjukdom i 
familjen samt kvinnor som tidigare har sökt 
hjälp för gynekologiska besvär känner en högre 
grad av ensamhet. 
 
 

Boscaglia, N. m.fl. Undersöka om andlig/ själslig inblandning och 
tro och positiv/negativ andlig coping kan svara 
för någon variation i oro och depression hos 
kvinnor med gynekologisk cancer.  

Man fann att yngre kvinnor med avancerad 
sjukdom som använde sig av mer negativ 
andlig coping hade högre tendens till att få 
depression och anledningen till att de använde 
sig av negativ andlig coping var relaterad till 
oro. Själslig och andlig coping är viktigt för 
kvinnor med gynekologisk cancer. 

Ahlberg, K. m.fl. Undersöka kvinnors erfarenhet av att delta i en 
stödgrupp för kvinnor som nyligen 
diagnostiserats med äggstockscancer. 

Stödgruppen ger tillfälle att dela erfarenheter 
och känslor likväl utbyta information med 
varandra. Gruppen kan också medverka till att 
ge känslomässigt stöd som därför kan bidra till 
ökad livskvalitet hos patienter med 
äggstockscancer. 
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Författare Syfte Resultat 
Bourgeois - Law, G. m.fl. Fastställa vilken information de fick ta emot 

beträffande vad de skulle bli för effekt på 
sexualiteten efter cancern och dess behandling. 
 

Nästan mer än hälften av de som svarade sa att 
cancern hade effekt på deras sexuella 
funktioner, minskad sexlust och smärtor under 
sexuell aktivitet. 
Hälften av de som svarade hade fått lite eller 
ingen information om cancer och sexuallitet 
och önskade mer information. Hälften av de 
som återstod var nöjda med informationen de 
fått.  

Maughan, K. m.fl. Fastställa om det finns ett orsakssamband 
mellan livskvalitet och sexuell funktion hos 
kvinnor, efter intervention av 
specialistsjuksköterska. 

Den sexuella funktion och livskvaliteten blev 
förbättrad i interventionsgruppen som fick 
specialiserad psykosexuell rådgivning . 

Jefferies, H. m.fl. Utvärdera om informationen och 
känslomässiga behov hos patienter med 
äggstockscancer blir bemötta efter deras 
individuella behov. 

Ge och upprepa informationen på ett passande 
sätt och ge den vid rätt tidpunkt var viktigt för 
patienterna.  

Lodge, N. m.fl.  Identifiera om det finns ett samband mellan 
intimitetsvård och patienters grad av 
förlägenhet. 

Patienterna upplevde det mycket pinsamt om 
det var manliga sjuksköterskor som hjälpte 
dem med deras intima delar. 

Stead, ML. m.fl. Att undersöka attityder och beteende. Vi fann att de flesta av sjukvårdarna trodde att 
majoriteten av alla kvinnor med 
äggstockscancer hade erfarenheter av sexuella 
problem. Bara några få av läkarna och 
sjuksköterskorna diskuterade detta problem 
med dem.  Anledningen var att de kände att de 
inte var deras ansvar, att det var genant och 
brist på kunskap och erfarenhet. 

Zaho, H. m.fl. Bedöma livskvaliteten hos kinesiska patienter 
med gynekologisk cancer under 
kemoterapibehandling, genom att använda 
kinesisk standardversion av ett frågeformulär 
om livskvalitet och för att undersöka skillnader 
mellan patienternas och sjuksköterskornas 
uppskattning av patientens tillstånd relaterad 
till livskvalitet. 

Hjälpa sjuksköterskor att planera 
förebyggande/ behandlande åtgärder för att 
höja livskvaliteten hos patienter med 
gynekologisk cancer som genomgår 
kemoterapi. Sjuksköterskorna behöver bli mer 
tränade att bli mer känsliga och kompetenta i 
uppskattningen av patientens subjektiva 
information. 

Booth, K. m.fl.  Undersöka kvinnors upplevelser av 
information, psykologiskt lidande och oro efter 
behandling av gynekologisk cancer. 

Studien tyder på stöd från specialist 
sjuksköterskor kan hjälpa patienter med 
psykologisk återhämtning. För att detta ska bli 
effektivt ska sjuksköterskorna vara 
yrkeskunniga och villiga att bedöma 
individuella behov av hjälp med information 
och hantera deras oro. 

Le, T. m.fl. Studera kemoterapins omedelbara och 
långsiktiga effekter på livskvaliteten hos 
patienter med äggstockscancer. 

Patienter som fått kemoterapi pga. 
återkommande cancer hade generellt försämrad 
livskvalitet pga. känslomässig och 
cancerspecifik oro, jämfört med de som fick 
kemoterapi för första gången. 

Janda, M. m.fl.  Att utveckla ett instrument för att mäta 
livskvaliteten vid vulvacancer 

Patienterna upplevde en nedsättning av 
livskvalitet i flera olika aspekter, 
känslomässig-, fysisk-, social och sexuell 
funktion och kroppsbild. 
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Författare Syfte Resultat 
Kavanagh, A.M. m. fl. Beskriva hur kvinnor tolkar deras upplevelser 

av diagnosen och behandling av onormalt 
cellprov och hur sjukvårdpersonalens hjälp för 
dessa kvinnor kan förbättras. 

De flesta kvinnorna ville delta i beslutet av 
deras omvårdnad men fann de svårt att ta in 
informationen de fått från läkaren pga att de 
var förvirrade av vad han sade till dem. De 
kände sig oförmögna att ställa frågor under 
konsultationen och de var svårt för kvinnorna 
att förstå medicinska termer. 

Roovers, J-P. m.fl.  
 
 
 

 

Jämföra effekten av vaginal, subtotal 
abdominal hysterektomi och abdominal 
hysterektomi för det sexuella välbefinnandet. 

Sexuell njutning förbättrades för alla patienter 
oberoende på typ av hysterektomi. 
Förekomsten av en eller mer besvärande 
sexuella problem 6 månader efter vaginal, 
abdominal och subtotal hysterektomi var 43 %, 
41 % och 39 %. 

DeCherney, A.H. m. fl. Upptäcka, från patientens perspektiv, 
förekomsten och effekten av trötthet efter 
hysterektomi och ökad förförståelse för läkare 
och patientkommunikation före och efter 
operation vad gäller återhämtning och minskad 
energinivå efter operation. 

74 % av patienterna upplevde måttlig till svår 
trötthet efter de första veckorna efter 
operationen. Trötthet förekom mer ofta och 
envist dubbelt så länge än smärtan och det var 
det mest frekventa symtom som upplevdes av 
63 % av patienterna. Trötthet var de symtom 
som påverkade det dagliga aktiviteterna mest 
och bidrog till känslor av frustration, till 
depression och svårigheter till koncentration. 
Postoperativ trötthet diskuterades med 68 % av 
patienternas läkare före operation. 57 % av 
patienterna diskuterade postoperativ trötthet 
efter operation. Kostråd som järntillskott var de 
mest rekommenderade behandlingarna. 52 % 
fick ingen behandling eller rekommendation 
för att ta bort deras trötthet. 
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