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Sammanfattning  
Bakgrund: Cirka 3000 kvinnor blir årligen diagnostiserade med gynekologisk 

cancer i Sverige. Behandlingen involverar kirurgi, strålbehandling och 

cytostatika vilket innebär att kroppen utsätts för stora fysiska och emotionella 

påfrestningar.  

Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med gynekologisk cancer. 

Metod: Litteraturöversikt med deskriptiv design där en systematisk 

sammanställning av 11 kvalitativa studier genomfördes. Vald analysmetod var 

inspirerad av kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet visade att kvinnorna upplevde svårigheter på flera olika 

sätt, främst som en konsekvens av behandlingen. De upplevde att de förlorat 

sin femininet, sexualitet och tryggheten i sina egna kroppar. Kvinnorna 

upplevde lidande kopplat till ångest och otrygghet inför fysisk smärta vid 

samlag, samt emotionell smärta inför att avsluta sitt liv i förtid. De uttryckte 

betydelsen av stöd från kvinnor i samma situation som dem själva samt från 

anhöriga och vårdpersonal. 

Slutsats: Kvinnor med gynekologisk cancer upplever ett stort behov av stöd 

från anhöriga och vårdpersonal för att hjälpa dem ta sig igenom de svårigheter 

de möter under och efter sitt sjukdomsförlopp.  

Nyckelord: Gynekologisk cancer, kvinnor, socialt stöd, upplevelse 
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1. Inledning 
I Sverige insjuknar ungefär 61 000 personer i cancer varje år och av dessa 

utgör gynekologisk cancer ungefär fem procent (Socialstyrelsen, 2015). Detta 

leder till att kvinnor med gynekologisk cancer är utsatta både fysiskt och 

psykiskt relaterat till sjukdomens komplexitet och de biverkningar som 

behandlingen innebär.  

Ämnet till denna litteraturstudie valdes då en önskan fanns att få en djupare 

förståelse för vad kvinnor går igenom under och efter sin behandling av 

gynekologisk cancer. Att denna specifika cancerkategori valdes har sin grund i 

egna upplevda erfarenheter av att vårda kvinnor med dessa cancerformer.  

Gynekologisk cancer kan tänkas påverka kvinnors självbild i större 

utsträckning än övrig cancer då den involverar ett intimt område förknippat 

med kvinnlighet. För att som blivande sjuksköterskor kunna ge en 

personcentrerad vård är det därför av vikt att få en fördjupad kunskap i 

kvinnors upplevelser av att leva med gynekologisk cancer. 

 

2. Bakgrund 
Cancer innebär okontrollerad tillväxt och spridning av celler någonstans i 

kroppen. Dessa celler växer samman till en eller flera tumörer (Socialstyrelsen, 

2013). Maligna tumörer kan till skillnad mot benigna infiltrera andra organ 

eller sprida sig via blodet eller lymfsystemet och då utveckla metastaser (Bruun 

Lorentsen & Grov, 2011). 

2.1 Gynekologisk cancer 
Gynekologisk cancer är ett samlingsnamn på cancer lokaliserad till kvinnans 

könsorgan, det vill säga: livmoderhalsen, äggstockarna, livmodern, vagina och 

vulva (Regionala cancercentrum, 2015). Varje år diagnosticeras nästan 3000 

kvinnor i Sverige med gynekologisk cancer och cirka 200 av dessa utgörs av 

sällsynta cancerformer på kvinnans yttre könsorgan (Cancerfonden, 2015a). 

Den senaste rapporten avseende antal nya fall av gynekologisk cancer i Sverige 

kom år 2014 och innefattar totalt 3030 kvinnor (Socialstyrelsen, 2015). I Tabell 

1 nedan ges en översikt av de olika cancerformerna och antalet kvinnor. 

Tabell 1. Översikt av gynekologiska cancerformer inklusive antal kvinnor i Sverige år 2014 

Gynekologisk cancer Antal kvinnor (st) 

Livmoderkroppscancer 1405 

Cancer i äggstockar, äggledare och de 

breda livmoderbanden 

- Endast äggstockarna 

700 

 

- 627 

Livmoderhalscancer 549 

Cancer i de yttre kvinnliga könsorganen 

- Vulva 

- Vagina 

- Övrigt 

255 

- 166 

- 27 

- 62 

Ospecificerad cancer i livmodern 118 

Cancer i moderkakan 3 
Källa: Socialstyrelsen (2015) 
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Tidigare forskning påvisade att en cancerdiagnos kunde medföra osäkerhet där 

tankar om döden, fysiska förändringar samt ett behov av intensiv behandling 

skapade störningar i arbete, familje- och vänskapsrelationer (Kimmel et al., 

2014). Många kvinnor diagnostiseras långt fram i sjukdomen med aggressiva 

behandlingar som följd. Även om behandlingen är framgångsrik finns alltid 

risk för recidiv, vilket kan orsaka rädsla och stress hos många av kvinnorna. 

Detta kan leda till att kvinnor med gynekologisk cancer behöver vägledning 

samt emotionellt och socialt stöd (Jerpseth, 2011), då gynekologisk cancer kan 

innebära fysiska och psykosociala utmaningar (Manne et al., 2014). Vården 

behöver anpassas efter varje kvinnas enskilda situation då upplevelsen av att 

leva med en cancersjukdom är unik (Bruun Lorentsen & Grov, 2011; Jerpseth, 

2011). 

Reproduktionsorganen har en nära koppling till intimitet och sexualitet, vilket 

kan innebära att en sjukdom i dessa organ medför en utsatt situation för 

kvinnan. Gynekologiska besvär kan vara kopplade till förlägenhet, skam och 

skuld. Detta har lett till att det råder stor kunskapsbrist hos kvinnor i att känna 

igen symtom som kan innebära sjukdom. Därav kan kvinnor med gynekologisk 

cancer uppleva långvariga besvär före de söker vård, vilket i sin tur innebär 

risk för sjukdomsprogression (Jerpseth, 2011).  

Enligt statistiken i Tabell 1 var de i Sverige vanligast förekommande 

gynekologiska cancerformerna år 2014: livmoderkroppscancer, 

äggstockscancer och livmoderhalscancer (Socialstyrelsen, 2015). Dessa 

beskrivs i avsnitten nedan.  

2.1.1 Livmoderkroppscancer 

Den vanligaste typen av livmoderkroppscancer är då tumören utgår från 

livmoderslemhinnan och utvecklas i samband med det kvinnliga könshormonet 

östrogen (Socialstyrelsen, 2013).   

Det finns ett nära samband mellan livmoderkroppscancer och livsstilsfaktorer 

så som övervikt, få graviditeter, sen menopaus, högt blodtryck, diabetes och 

kardiovaskulära sjukdomar. De flesta fallen av livmoderkroppscancer återfinns 

bland kvinnor i postmenopausal ålder med högsta incidens mellan 60-85 år. 

Det symtom som ofta uppkommer är onormal vaginal blödning. Det är därför 

viktigt att kvinnor i postmenopausal ålder, som upplever onormala blödningar, 

genomgår noggranna gynekologiska undersökningar (Jerpseth, 2011; 

Marcickiewicz, 2011). 

2.1.2 Äggstockscancer 

Det upptäcks ungefär 700 nya fall av äggstockscancer varje år och det är den 

fjärde vanligaste dödsorsaken relaterad till cancer hos kvinnor i Sverige, med 

cirka 600 dödsfall per år. P-piller av kombinationstyp som undertrycker 

ägglossning halverar risken för denna typ av cancer, och effekten från p-pillren 

kvarstår cirka 5-10 år efter avslutad behandling (Jerpseth, 2011).  

Äggstockscancer förekommer främst hos kvinnor i åldrarna 40-70 år och 

diagnosen sätts ofta sent då cancerformen har ett smygande förlopp och sällan 

ger typiska symtom (Cancerfonden, 2015b). 
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2.1.3 Livmoderhalscancer  

Om tumören är lokaliserad till livmoderhalsen i övergången mellan skivepitel 

och cylinderepitel benämns den som livmoderhalscancer. Sjukdomen utvecklas 

ofta långsamt då cancercellerna befinner sig som förstadier i epitelet i flera år 

före de utvecklar en malign tumör. Ungefär 25 % som insjuknar är yngre än 40 

år (Cancerfonden, 2015a). De första symtomen kan vara blödningar och 

flytningar på grund av förändringar i epitelvävnaden. Diagnosen ställs med 

hjälp av biopsi av slemhinnan (Jerpseth, 2011). 

Nästan 100 procent av all livmoderhalscancer uppkommer som en 

komplikation till en infektion med onkogent humant papillomvirus [HPV] 

(Andrae & Strander, 2013). Förekomsten av HPV är dock inte den enda 

bidragande faktorn eller tillräcklig för själva utvecklingen av denna typ av 

cancer. Det finns starka samband mellan livmoderhalscancer och tidig 

sexualdebut, många sexualpartners, tidigt och upprepat barnafödande, rökning, 

användning av p-piller samt ett nedsatt immunförsvar (Rylander, 2001). 

2.2 Behandlingsformer vid gynekologisk cancer  
Behandlingen för att bota cancer ser olika ut beroende på kvinnans individuella 

förutsättningar i kombination med tumörens typ, lokalisation, storlek och 

utvecklingsgrad. Nedan beskrivs vanliga behandlingsformer vid gynekologisk 

cancer som innefattar strålning, farmakologisk behandling samt kirurgi (Bruun 

Lorentsen & Grov, 2011).  

Strålning är en form av energitransport och principen vid strålbehandling är att 

alla cancerceller får en dödlig dos strålning. Strålningen verkar lokalt, endast 

på eller i det område som strålas, och kan leda till reaktioner och biverkningar 

så som illamående, diarré och sår i strålområdet. Vid gynekologisk cancer 

strålas bäckenet och leder till att kvinnor kommer in i klimakteriet och blir 

permanent sterila (Bruun Lorentsen & Grov, 2011). Graden av biverkningar är 

beroende på till exempel behandlingens intensitet, lokalisation av 

behandlingsområdet, behandlingsteknik och den totala dosen strålning 

(Hellström-Frykman & Lundell, 2013).   

Cytostatika är en farmakologisk behandling som verkar genom att skada 

tumören och förhindra cancercellerna att fortsätta dela sig (Bruun Lorentsen 

Grov, 2011). De flesta som genomgår cytostatikabehandling upplever 

biverkningar på grund av behandlingens toxicitet som även påverkar kroppens 

normala celler (Peterson & Sorbe, 2013). Kvinnor i fertil ålder kan drabbas av 

för tidig menopaus (Bruun Lorentsen & Grov, 2011).  

Kirurgisk behandling vid gynekologisk cancer innebär avlägsnande av en eller 

två äggstockar och/eller livmodern, samt delar av bukhinnenätet (Jerpseth, 

2011). Målet är att operera bort så många cancerceller som möjligt och 

samtidigt avlägsna en viss frisk vävnad som omger tumören för att noggrant 

undersöka sjukdomens utbredning och karaktär (Cancerfonden, 2015c). 

2.3 Att genomgå behandling  
Tidigare forskning har beskrivit att traditionell behandling av gynekologisk 

cancer syftade främst till att förlänga kvinnornas överlevnad (Wu et al., 2017). 

Det har även påvisats att dessa behandlingar var fysiskt och psykiskt 

påfrestande, vilket kunde bidra till sänkt livskvalitet (Ratner, Foran, Schwartz 
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& Minkin, 2010). Vad som kunde påverka kvinnans livskvalitet var vilken 

cancerform, hur långt framskriden cancern var, om kvinnan hade drabbats av 

återfall, samt om behandlingen fungerade eller inte (Wu et al., 2017).  

I en tidigare genomförd studie av Westin et al. (2016) beskrev författarna att 

individanpassade behandlingar där kombinationer av kirurgi, farmakologisk 

behandling och strålbehandling kunde ge en möjlighet att bota gynekologisk 

cancer. Resultatet i denna studie visade att de kvinnor som erhållit kombinerad 

behandling hade ökad chans till överlevnad, men också en förhöjd risk för 

multipla hälsoproblem vilka kunde utgöras av fatigue, uttalad trötthet, 

sömnproblem, depression och ångest.  

2.4 Lidande  
Lidande karaktäriseras ofta av kroppslig smärta, sjukdom och obehag, men kan 

även vara emotionell eller andlig/existentiell upplevelse av ångest, smärta eller 

oro. Alla människor upplever lidande (Arman, 2013), men upplevelsen varierar 

hos olika individer och kan bero på deras individuella perspektiv på livssyn, 

vilka erfarenheter de har och vilken livssituation de är i. Fysiska och psykiska 

smärtor kan leda till ett kroppsligt lidande (Eriksson, 1994). Lidande är 

naturligt och att lindra lidande handlar om att människan tillsammans med sin 

omgivning försöker uppnå lindring genom att begränsa svåra upplevelser. Då 

lidandet i sig är ont och utan mening är det viktigt att ge lidandet en mening för 

att kunna ta sig igenom det (Arman, 2013). 

 

3. Problemformulering 
Gynekologisk cancer är en av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor. Både 

sjukdomen och dess behandling kan bidra med konsekvenser vilka påverkar 

kvinnans liv negativt. Behandlingarna och dess biverkningar kan bidra till 

lidande, som för kvinnan till slut kan komma att sätta hennes livskvalitet och 

värdering av hälsa på prov.  

Det kan därför vara av stor vikt att vårdpersonal har kunskap om sjukdomen 

och förståelse för dess inverkan på kvinnans liv.  

 

4. Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva 

med gynekologisk cancer. 

 

5. Metod  
5.1 Design 
För att svara på syftet till denna litteraturstudie med deskriptiv design söktes 

tidigare vetenskaplig litteratur fram med hjälp av systematiska och manuella 

sökningar.  
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5.2 Sökstrategi 
Vetenskapliga artiklar inom området söktes systematiskt i tre olika databaser. 

Utifrån studiens syfte genomfördes litteratursökningarna i databaserna 

CINAHL Plus with full text, Medline och PsycINFO. Meningsbärande enheter 

togs fram, som sedan översattes till engelska i svenska MeSH. Dessa 

tillsammans med använda sökord presenteras i Tabell 2.  

Tabell 2 Översikt av meningsbärande enheter och sökord använda vid sökning i databaser 

Meningsbärande 

enheter 

Gynekologisk 

cancer 

Livskvalitet Psykisk hälsa Upplevelse  

MeSH termer 

samt föreslagna 

synonymer  

(MH ”Genital 

neoplasms, 

female”) 

(MH 

”Quality of 

life”) 

Synonym: 

Life quality 

(MH ”Mental 

health”), (MH 

”mental health 

associations”), 

Synonym: 

Health, mental 

(MH ”Pain 

Perception”), (MH 

”Sense of 

Coherence”), 

Synonym: Experience 

Använda sökord  Genital 

neoplasms, 

genital 

neoplasms 

female, 

gynecological 

cancer (fritext) 

Quality of 

life 

Mental health  Experience, 

experience*  

 

I det första steget användes sökorden i de tre databaserna enskilt med breda 

resultat. Därefter användes den booleska operatoren AND för att kombinera 

sökord och därigenom smalna av sökningarna. För resultat på böjelser 

användes trunkering (*) på ordet ”experience”. Sökningarnas resultat samt 

vilka sökord som kombinerades presenteras i Bilaga 1. Det genomfördes även 

en manuell sökning, vilket innebär att ny litteratur tas fram med hjälp av 

referenslistor (Kristensson, 2014).  

Inför sökningarna i de olika databaserna gjordes begränsningar, vilka var att 

artiklarna skulle vara ”peer reviewed”, skrivna på engelska och publicerade 

mellan 2010-2017. I databasen CINAHL Plus with fulltext användes även 

begränsningen ”Exclude Medline records”. Kristensson (2014) förklarar att 

begränsningar måste anpassas till studiens syfte och att de vetenskapliga 

studierna som inkluderas bör vara så aktuella som möjligt.  

5.3 Urval 
I litteraturstudiens första steg formulerades syftet. Det är enligt Kristensson 

(2014) viktigt att studiens syfte är specifikt och tydligt avgränsat för att det ska 

vara sökbart. När syftet var formulerat definierades inklusions- och 

exklusionskriterier. 

Inklusionskriterier för sökningarna till denna studie var artiklar där inkluderade 

kvinnor var 18 år eller äldre, att kvinnorna hade eller hade haft en 

gynekologisk cancer, samt kvinnor som genomgick eller hade genomgått 

behandling. De exklusionskriterier som användes var Reviewartiklar samt 

artiklar avseende sjuksköterskans perspektiv. 
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Urvalsprocessen gick sedan igenom tre steg där artiklarna steg för steg lästes 

och sållades ut. 

Urval 1 

I det första steget lästes samtliga titlar på de artiklar som tagits fram genom 

kombinationen av sökord, sammanlagt 2438 titlar, se Bilaga 1. Här uteslöts 

artiklar som innehöll de exklusionskriterier som fastställts. 

Urval 2 

De titlar som verkade svara på studiens syfte sparades och togs vidare till det 

andra steget, vilket resulterade i 70 artiklar. De sparade artiklarnas abstrakt 

lästes först enskilt, sedan gemensamt och det fördes ett resonemang om vilka 

abstrakt som svarade bäst mot studiens syfte. Totalt sparades 22 artiklar att 

läsas i sin helhet. 

Urval 3 

I det tredje och sista steget lästes de 22 artiklarna av båda författarna 

individuellt. Efter en gemensam bedömning sållades 13 artiklar som inte 

svarade mot syftet eller inte innehöll de inklusionskriterier som fastställts bort. 

Totalt sparades nio artiklar med kvalitativ ansats som svarade mot denna 

litteraturstudies syfte. Genom den manuella sökningen inkluderades ytterligare 

två artiklar till studien. De utvalda artiklarna presenteras i en artikelmatris, se 

Bilaga 2.  

5.4 Granskning 
För att genomföra en korrekt och systematisk granskning behövs en 

granskningsmall. Det innebär en mall med ett antal frågor som ställs mot de 

studier som ska granskas (Kristensson, 2014). 

Kristensson (2014) beskriver en granskningsmall för kvalitativa studier som 

används för att bedöma studiers trovärdighet. Denna ställer krav på syfte, 

metod, resultat och diskussion. Mallen användes för granskning av samtliga 

artiklar till denna litteraturstudie. Författarna granskade först var artikel för sig 

och sedan gemensamt för att bedöma helheten i artikelns kvalitet, samt dess 

styrkor och svagheter.  

Inga artiklar från de 11 sparade exkluderades efter granskningen då de 

bedömdes innehålla god kvalitet som stämde överens med kriterierna i 

granskningsmallen.  

5.5 Analys 
Dataanalysen genomfördes för att dela upp och tolka artiklarnas resultat. I 

denna litteraturstudie genomfördes en integrerad analys, vilket innebär att 

resultatet från artiklar analyseras och sammanställs (Kristensson, 2014).  

I det första steget lästes de inkluderade artiklarnas resultat i sin helhet flera 

gånger, vilket gjordes enskilt av båda författarna. Detta för att tolka och 

identifiera centrala begrepp och återkommande mönster med olika perspektiv 

utan att påverkas av varandra. De centrala fynd av resultatet som svarade mot 

syftet markerades och diskuterades därefter tillsammans. Det utgjordes av de 

meningar och stycken i artiklarnas resultat som beskrev kvinnors upplevelser 

av att leva med gynekologisk cancer. Dessa meningar och stycken fördes 
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samman till en text, vilken utgjorde analysenheten. I den sammanställda texten 

identifierades meningsbärande enheter. Dessa enheter komprimerade texten 

och granskades efter likheter och skillnader, därefter bildades tre 

huvudkategorier med tillhörande subkategorier (Kristensson, 2014).  

5.6 Forskningsetiska överväganden 
Forsberg & Wengström (2016) beskriver att forskningsetiska överväganden bör 

göras vid arbete med en litteraturstudie. Detta innebär att de artiklar som 

inkluderas i studiens resultat har fått godkännande av en etisk kommitté, eller 

blivit noggrant granskade av etiskt övervägande. 10 av de inkluderade 

artiklarna redovisade ett tillstånd från etiska kommittéer. Den elfte artikeln 

beskrev inget tillstånd, men tidskriften som publicerat denna artikel redovisar 

på sin hemsida att endast artiklar som genomgått en etisk prövning publiceras. 

Helsingforsdeklarationen beskriver att det vid all forskning är av yttersta vikt 

att forskaren tar ansvar och bevarar autonomin och integriteten hos de individer 

som involveras i studien. Det ska finnas ett frivilligt informerat samtycke samt 

att forskningen ska göra mer nytta än skada (World Medical Association 

[WMA], 2017). För att värna om dessa etiska överväganden valdes artiklar 

som redovisade att deltagarna hade gett sitt samtycke. Både deltagarnas 

välbefinnande och den information som publiceras ska presenteras respektfullt 

och korrekt (ibid.). Författarna till denna litteraturstudie har kritiskt granskat de 

vetenskapliga artiklarnas forskningsetik, samt arbetat objektivt för att inte 

omtolka något resultat oavsett egna åsikter.  

 

6. Resultat  
Resultatet baseras på 11 vetenskapliga studier med kvalitativ ansats. Studierna 

var utförda i Australien, Norge, Portugal, Sverige, Turkiet och USA. I 

resultatet presenteras tre huvudkategorier och sex subkategorier (se Tabell 3), 

som beskriver kvinnors upplevelse att leva med gynekologisk cancer. 

Artiklarna är numrerade efter ordningen som de presenteras i artikelmatrisen 

(Bilaga 2). 

Tabell 3 Översikt av huvudkategorier och subkategorier  

Huvudkategori Subkategori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Fysiska 

upplevelser 

En förändrad 

sexualitet 
x     x  x x  x 

Kroppsuppfattning 

och femininitet 
x x x  x   x x  x 

Emotionella 

upplevelser 

Känslan av en 

osäker framtid 
 x x x x x    x x 

Förändrade 

relationer 

Att inte bli förstådd  x x x x       

Ett nytt familjeliv x x x x    x   x 

Ett behov av stöd    x   x x x x  



8 
 

 

6.1 Fysiska upplevelser   

6.1.1 En förändrad sexualitet 

En av de stora förändringarna kvinnorna stod inför var en ny upplevelse av sin 

sexualitet. Operationerna de hade gått igenom var ofta omfattande och innebar 

borttagande av ett eller flera reproduktiva organ. Till följd av detta upplevde en 

majoritet av kvinnorna att deras sexlust hade minskat signifikant eller 

försvunnit helt, vilket var något de kvinnor som tidigare hade haft ett 

tillfredställande sexliv sörjde. De upplevde att de inte kunde uttrycka sin kärlek 

till sin partner på samma intima sätt och några av kvinnorna hade mycket svårt 

att acceptera denna förändring (Rowlands et al., 2015; Sekse, Gjengedal & 

Råheim, 2013). 

Andra anledningar till förändringar i kvinnornas sexualliv var att de fått sår i 

vagina samt att lubrikationsförmågan inte längre fungerade tillfredställande. 

Detta innebar att samlag blev mycket smärtsamt. Kvinnorna beskrev att 

vaginan anatomiskt hade blivit kortare och mindre efter operationen, vilket 

förstärkte känslan av obehag och smärta vid samlag (Bal, Yilmaz & Beji, 2012; 

Rowlands et al., 2015). Flera av kvinnorna beskrev att de inte hade haft ett 

samliv med sina partners på flera år efter avslutad behandling till följd av 

ångestkänslor som uppstod inför samlag. Några avstod hellre än riskerade att 

uppleva smärtan det innebar, medan andra inte ville på grund av alla sår och att 

de inte kände igen sig själva. De kände att de inte visste om de kunde 

tillfredsställa sina män längre (Bal et al., 2012; Yaman & Ayaz, 2016).  

Några av kvinnorna beskrev att deras sexuella gnista hade försvunnit helt då de 

inte längre kunde lita på sin kropp, där oron inför om samlaget skulle göra ont 

eller inte hade tagit all fokus (Sekse, Raaheim, Blaaka, & Gjengedal, 2010; 

Sekse et al., 2013). Trots intensiv smärtupplevelse valde några av kvinnorna att 

ändå ha samlag med sina partners (Bal et al., 2012).  

6.1.2 Kroppsuppfattning och femininitet 

En förändrad kroppsuppfattning, nytt utseende och förändrad självbild var 

något kvinnorna upplevde påfrestade och tungt. Då behandlingen medförde 

håravfall, avmagring och att de såg mycket sjuka ut ledde till att flera av 

kvinnorna gick från att blivit beundrade för sin skönhet till att de fick 

medlidande och undvikande blickar från främlingar. Några av dem berättade 

att de inte längre ville se sig själva i spegeln då de upplevde att de inte var 

vackra eller inte kände igen sig själva (Bal et al., 2012). Det fanns också 

beskrivet att några av kvinnorna slutade ta hand om sitt utseende då de 

upplevde att ingenting klädde dem längre (Yaman & Ayaz, 2016). Deras 

förändrade utseende innebar att kvinnorna upplevde att de blev en symbol för 

en dödlig sjukdom. De kände att de gjorde människor omkring sig osäkra och 

rädda, vilket ledde till att dessa personer distanserade sig från dem (Ekwall, 

Ternestedt, Sorbe & Sunvisson, 2014). 

Kvinnorna beskrev känslan av en fysisk förändring inne i kroppen, en 

upplevelse av ihålighet och att organen inte satt på sin bestämda plats. Denna 

ihålighet orsakade känslor av förlust och att inte känna sig hel (Sekse et al., 

2013). Några av kvinnorna uttryckte att deras femininitet inte påverkades av att 

reproduktionsorganen var borttagna. De uttryckte att en eventuell förlust av ett 
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bröst som representerar yttre kvinnlighet hade påverkat dem mer. För tidig 

menopaus i kombination med förlust av hår på huvudet och ökad behåring i 

ansiktet var mer påfrestande för deras upplevda kvinnlighet (Laranjeria, Leão 

& Leal, 2015; Sekse et al., 2010). Kvinnorna med härkomst från Turkiet ansåg 

att livmodern var en symbol för kvinnlighet. De upplevde att hela deras 

femininitet och deras kvinnliga funktion hade försvunnit när deras livmoder 

hade opererats bort (Bal et. al., 2012). 

De kvinnor som ännu inte kommit i menopaus fick uppleva symtom kopplade 

till detta stadie som en biverkning av behandlingen. De uttryckte frustation 

över att det var för tidigt för dem att leva i kroppar som upplevdes äldre än vad 

de själva kände sig (Laranjeria et al., 2015). Kvinnorna beskrev känslor av att 

antingen frysa, svettas okontrollerat eller att vara så varm att det kändes som att 

bränna sig på ett strykjärn (Sekse et al., 2013). 

Ytterligare en förändring som skedde var att kvinnorna kände sig tvungna att 

vara uppmärksamma på sina kroppar. De misstänkte att minsta förändring 

kunde innebära ett recidiv av sjukdom (Ekwall et al., 2014). Kvinnorna kunde 

aldrig veta helt säkert om de var friska eller inte, vilket gjorde att några av dem 

kände att de hade blivit fråntagna tryggheten i sina egna kroppar (DellaRipa et 

al., 2015; Sekse et al., 2013). 

6.2 Emotionella upplevelser 

6.2.1 Känslan av en osäker framtid 

Majoriteten av kvinnorna var medvetna om allvarligheten med diagnosen 

gynekologisk cancer. Flera av kvinnorna förbjöd sig ändå att tänka på hur 

allvarligt deras tillstånd var och sjukdomens eventuella konsekvenser. De 

vågade inte släppa på sina känslor, utan tryckte undan dem då de själva inte 

visste hur de skulle reagera om de tillät sig själva att känna (DellaRipa et al., 

2015; Sekse, Råheim, Blåka & Gjengedal, 2012; Yaman & Ayaz, 2016).  

Till en början upplevdes cancerdiagnosen som ett existentiellt hot; ett hot mot 

livet och kvinnornas tillvaro i världen. Upplevelsen av en livshotande sjukdom 

väckte frågor relaterat till dödlighet och ett långt liv för kvinnorna (Ekwall et 

al., 2014). Kvinnornas insikt om sin dödlighet ledde till ångestkänslor och 

många upplevde att dessa insikter ofta grundade sig i deras egen rädsla för 

döden. De upplevde att deras liv kunde bli potentiellt mycket kortare än vad de 

hade förväntat sig. Hotet som sjukdomen utgjorde eller fortsatte att utgöra mot 

deras välbefinnande och ett långt liv, var återkommande i kvinnornas 

berättelser (DellaRipa et al., 2015; Laranjeria et al., 2015; Yaman & Ayaz, 

2016). 

Men genom att bortse från tanken att dö, fann några av kvinnorna meningar i 

livet som behövdes för att skapa en ”bättre” upplevelse kring deras 

cancertrauma (Laranjeria, Leão & Leal, 2013). Kvinnorna hade en stark 

övertygelse i att ta en dag i taget och att försöka tänka positivt inför framtiden 

(Sekse et al., 2012). Många av kvinnorna uttryckte viss tacksamhet över sin 

sjukdom relaterat till känslan att få leva livet på riktigt efter att de fått sin 

cancerdiagnos (Rowlands et al., 2015). Tid uttrycktes i att vänta på de ”bra 

stunderna” för att kompensera de dåliga dagarna (Ekwall et al., 2014).  
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Något som kvinnorna upplevde var att deras sjukdom hade gjort dem starkare 

att möta utmaningar i livet. De kunde bättre prioritera vad som var viktigt för 

dem baserat på deras egna värderingar och inte på samhälleliga förväntningar 

(Laranjeria et al., 2015). 

6.3 Förändrade relationer   

6.3.1 Att inte bli förstådd  

Vanligt förekommande upplevelser hos kvinnorna med gynekologisk cancer 

innefattade känslor av att känna sig annorlunda i jämförelse med andra. 

Människor omkring dem fortsatte leva sina liv, medan kvinnorna upplevde det 

som att deras liv var satt i pausläge (Laranjeria et al., 2015).  

Kvinnorna poängterade att de upplevde känslor av ensamhet när de märkte att 

människor omkring dem inte förstod deras upplevelser av att leva med cancer. 

De uttryckte att människor misslyckades med att förstå deras symtom, rädslor 

och de eventuellt långsiktiga följderna av sjukdomen (Ekwall et al., 2014; 

Laranjeria et al., 2013). Det uttrycktes svårt och stressande att i sociala 

sammanhang vara tvungen att komma med uppdateringar om sitt 

välbefinnande relaterat till sjukdomen (DellaRipa et al., 2015). 

6.3.2 Ett nytt familjeliv  

När kvinnorna fick sin diagnos, upplevde de att deras sjukdomskris berörde de 

som stod dem nära (Laranjeria et al., 2013). De hanterade inte bara sina egna 

rädslor och frågor, utan även uttrycka bekymmer från närstående (DellaRipa et 

al., 2015).  

Dagliga rutiner och relationer blev påverkade av allvarligheten i diagnosen då 

livet var upplevt i perioder av tre till sex månader i väntan på resultaten av de 

senaste proverna. Kvinnorna upplevde att denna återkommande ovisshet 

skapade en obalans i livet då deras partner levde ett okomplicerat och utåtriktat 

liv, medan de levde i hopp om att stunder av styrka skulle infinna sig. Den 

oregelbundna rytmen i livet var svår att dela med någon och de fann det svårt 

att se andra lida på grund av deras sjukdom. Detta ledde till att kvinnorna 

sällan delade med sig av känslor och information till anhöriga (DellaRipa et al., 

2015; Ekwall et al., 2014; Laranjeria et al., 2013). 

De kvinnor som hade barn berättade att modersrollen inte hade påverkats av 

sjukdomen, men att det kunde uppstå en del svårigheter. Ett problem var de 

symtom kopplade till cancerbehandlingen, så som orkeslöshet och fatigue. 

Detta gjorde det svårt för dem att orka vara tillsammans med barnen, vilket 

upplevdes som frustrerande. Frustration och sorg uttrycktes även inför att 

eventuellt behöva lämna sina barn moderlösa (Bal et al., 2012). En längtan 

efter att få barn i kombination med tomhetskänslor efter en bortopererad 

livmoder skapade känslor av förlust och var något som tog hårt på de yngre 

kvinnorna (Sekse et al., 2013). 

Det som gav kvinnorna styrka och anledning att vilja fortsätta kämpa, var att få 

känna tillhörighet med människor som betydde mycket för dem (Ekwall et al., 

2014; Yaman & Ayaz, 2016). 
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6.3.3 Ett behov av stöd  

Några kvinnor berättade att de hade ett behov att prata med någon professionell 

för att bearbeta sina upplevelser. De beskrev tiden under och efter 

behandlingen som en ensam resa med konsekvenser de inte varit förberedda på 

(Sekse et al., 2010; Sekse et al., 2013). Upplevelser av ensamhet och osäkerhet 

var aktuella flera år efter avslutad behandling. En önskan fanns att 

sjukvårdspersonal skulle ha funnits mer tillgänglig för information och stöd. 

Kvinnorna önskade någonstans där de hade kunnat ventilera sina tankar och 

genom detta må bättre mentalt. De beskrev att de hade uppskattat vägledning i 

de val som skulle göras, men att de intima omständigheterna sjukdomen bidrog 

med gjorde det svårt för dem att ta upp känsliga frågor (Sekse et al., 2010). 

De kvinnor som fick det stöd de efterfrågade berättade att det hade varit 

mycket hjälpsamt. De beskrev sjukvårdspersonalen som förstående och 

hjälpsamma och att de hade känt sig trygga att släppa på alla känslor, något 

som varit oerhört viktigt för dem (Laranjeria et al., 2013). De upplevde att det 

gav tröst och att det var stärkande för dem att ha någon som brydde sig om dem 

(Sekse et al., 2012).  

Några kvinnor hade deltagit i en stödgrupp för kvinnor med gynekologisk 

cancer. De beskrev detta som mycket givande då de fann en ömsesidig 

förståelse och kände samhörighet. Där kunde de dela sina erfarenheter och få 

en känsla av normalitet i livet trots de svårigheter de gick igenom. Kvinnorna 

fick bekräftelse och kunskap kring de kroppsliga förändringar som skulle 

komma att ske eller som redan hade inträffat (Sekse et al., 2014). Kvinnorna 

beskrev stödet från kvinnor i samma situation som värdefullt, endast de kunde 

svara och stötta på ett sätt ingen annan kunde. Dessa kvinnor delade liknande 

upplevelser och förstod dem helt (Laranjeria et al., 2013). 

 

7. Resultatsammanfattning  
Att leva med gynekologisk cancer beskrev kvinnorna som en påfrestande och 

svår upplevelse. Kvinnorna upplevde en förändrad sexualitet efter operationer 

med anatomiska förändringar och ett förlorat tidigare tillfredsställande sexliv. 

Femininiteten uttrycktes förlorad på grund av symtom av behandlingar. Egna 

kroppsuppfattningar påverkades negativt då de upplevde att de inte längre 

kände igen sig själva och att de hade förlorat tryggheten till sina egna kroppar. 

Att leva med en livshotande sjukdom innebar starka känslor av osäkerhet inför 

framtiden. Kvinnorna valde att fokusera på att leva en dag i taget och vara 

tacksamma över det som var viktigt för dem. När människorna omkring dem 

inte förstod vad de gick igenom upplevdes känslor av ensamhet. Kvinnorna 

upplevde att deras dagliga rutiner påverkades och att leva tillsammans med 

någon som levde ett okomplicerat liv skapade en obalans. Något som var av 

värde för kvinnorna var att få ett stöd från sjukvårdspersonal och kvinnor i 

samma situation som de själva. 
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8. Diskussion  

8.1 Metoddiskussion  
För att besvara studiens syfte genomfördes en litteraturstudie. En 

litteraturstudie beskrivs som en användbar metod för kritisk granskning och 

sammanställning av tidigare vetenskaplig litteratur (Kristensson, 2014). Det 

inkluderades artiklar med kvalitativ ansats då det är en metod som fokuserar på 

att förklara och tolka individers erfarenheter, relationer och upplevelser (ibid.). 

Då kvalitativa studier endast beskriver de involverade deltagarnas perspektiv, 

är resultatet endast representativt för dem. Denna studies resultat går därför inte 

att generalisera till alla kvinnor med gynekologisk cancer. Då kvantitativ 

forskning har som ett mål att kunna generalisera resultat valdes artiklar med 

kvantitativ ansats bort, även om dessa artiklar förekom i sökresultaten (ibid.).  

De databaser som använts för systematiska sökningar var CINAHL Plus with 

full text, Medline och PsycINFO. Dessa databaser valdes då deras inriktningar 

inkluderar forskning inom omvårdnad, medicin och psykologi (Forsberg & 

Wengström, 2016). En manuell sökning genomfördes för att utforska tidigare 

litteraturstudies användning av relevanta artiklar inom ämnet. För att styrka 

studiens tillförlitlighet användes MeSH-termer för att formatera korrekta 

sökord. Då sökorden blev rätt översatta gav det möjlighet att inkludera så 

många artiklar som möjligt inom ämnet (Kristensson, 2014). Vid sökningarna 

kunde den booleska operatoren OR ha använts för ett ännu bredare sökresultat. 

Denna uteslöts från sökstrategin då användningen av den inte tillförde 

ytterligare relevanta artiklar till sökresultatet.  

Med avsikt att få fram den senaste forskningen anpassades sökningarna till att 

innefatta artiklar från 2010 och framåt (Kristensson, 2014). Denna 

tidsbegränsning kunde dock varit en nackdel då äldre artiklar som svarade mot 

studiens syfte kan ha blivit förbipasserade. Bedömningen gjordes att 

provsökningar på ett utökat tidsspann inte var nödvändigt för att kunna svara 

på studiens syfte då upplevelser är individuella. 

Vid granskning av litteraturen fanns en medvetenhet om förförståelse och det 

gjordes inga omtolkningar av de inkluderade studiernas resultat då författarna 

förhöll sig neutrala till data. Att det förekom tidigare erfarenheter om ämnet 

bidrog det ändå med en risk att det speglats i studiens resultat, än om ett för 

författarna okänt område hade utforskats. Kristensson (2014) beskriver att 

förstå och försöka sätta sin förförståelse inom parentes stärker resultatets 

tillförlitlighet då det är beskrivet så tolkningsfritt som möjligt.  

Något som diskuterades i ett par av de inkluderade artiklarna gällande genus, 

var frågan om forskarnas kön kunde påverka kvinnornas svar i intervjuerna och 

därmed gett resultatet till denna litteraturstudie en annorlunda utgång. De 

manliga forskarna hade ett antagande att kvinnorna inte kunde vara lika öppna 

eller bekväma att dela sin upplevelser med dem, än om forskarna hade varit 

kvinnor.   

8.2 Resultatdiskussion 

8.2.1 Fysiska upplevelser 

Till följd av att många kvinnor diagnostiseras långt fram i sjukdomsskedet blir 

behandlingen ofta invasiv och aggressiv (Jerpseth, 2011). Konsekvenser av den 
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påfrestande behandlingen var något som ledde till att kvinnorna att inte längre 

kände igen sig själva. De upplevde att de hade blivit fråntagna tryggheten i sina 

egna kroppar. Detta bekräftas i en studie av Ekwall, Ternestedt och Sorbe 

(2007) där kvinnorna beskrev att de efter avslutad behandling upplevde sig 

främmande inför sin egen kropp. Att uppleva sig främmande för sig själv och 

inte kunna påverka sina omständigheter menar Eriksson (1994) är ett lidande. 

Med detta som bakgrund kan ett antagande vara att om gynekologiska 

cancerdiagnoser sätts tidigare och efterföljande behandlingar inte blir lika 

omfattande, skulle lidandet för dessa kvinnor kunna komma att minska.  

Kvinnorna upplevde att behandlingen hade förändrat och påverkat samlivet 

med deras partners på ett negativt sätt. Många av kvinnorna upplevde smärta 

under samlag och flera av dem upplevde ångestkänslor inför samlag. Dessa 

upplevelser stärks i en studie av Vermeer, Bakker, Kenter, Stiggelbout & Ter 

Kuile (2016) där kvinnor som behandlats för livmoderhalscancer uttryckte 

känslor av ångest inför eventuell smärta vid samlag. Dessa fysiska smärtor och 

psykiska påfrestningar kan härledas till Erikssons (1994) teori om kroppsligt 

lidande. Hon beskriver att människans fokus går till den del av kroppen där 

smärtan finns, och fångar därmed människans uppmärksamhet fullständigt. 

Detta innebar att kvinnornas fokus blev smärtan och lidandet, och inte en 

önskvärd kärleksfull stund med sin partner. 

De besvär kvinnorna upplevde relaterat till ett förlorat feminint utseende, var 

direkt kopplat till behandlingen av deras cancer. Då samtliga cancerformer, 

oavsett var den är lokaliserad, behandlas med samma former av strålning eller 

farmakologisk behandling ger det liknande biverkningar hos alla, oavsett kön 

(Bruun Lorentsen & Grov, 2011). Det som kan skilja sig åt ur ett 

genusperspektiv är upplevelsen av biverkningarna. Detta påtalas i en studie av 

Dua, Heiland, Kracen och Deshields (2017) där resultatet visade att män 

upplevde en acceptans av håravfall som en konsekvens av behandlingen, 

medan kvinnor upplevde det som en stor förlust av deras femininitet och 

kvinnliga utseende.  

8.2.2 Emotionella upplevelser 

Många kvinnor upplevde en osäkerhet inför om de skulle få fortsätta leva. 

Eriksson (1994) beskriver att känna sig hotad av en eventuellt nära förestående 

död, är ett oerhört lidande. Flera av kvinnorna valde att fokusera sin energi på 

positiva upplevelser och bortse från negativa tankar för att finna en mening 

med livet. Kvinnorna hade kommit till insikt att all tid vid liv var värdefull då 

deras liv kunde få ett plötsligt slut. Denna återkommande ovisshet framkom 

även i en studie av Odh, Löfving och Klaeson (2016) där unga människor med 

olika cancerformer bekräftade känslan av en osäker framtid som ett konstant 

mörker över dem. Även Ekwall et al. (2007) beskrev att kvinnor med 

återkommande gynekologisk cancer upplevde en sorg över risken att de kanske 

inte fick uppleva den framtid som de tidigare tagit för given. 

Det kan tänkas rimligt att dessa beskrivna upplevelser är vanligt 

förekommande hos många kvinnor med gynekologisk cancer, även sett ur ett 

större samhällsperspektiv då denna studie representerar kvinnor från tre olika 

världsdelar. Kvinnorna beskrev liknande upplevelser och känslor trots 
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kulturella skillnader. Det innebär att det är ett stort problem att så många 

kvinnor upplever ett lidande att leva med gynekologisk cancer.  

8.2.3 Förändrade relationer 

Resultatet visade att många av kvinnorna var i behov av ett större stöd från 

sjukvårdspersonal. Detta stärks av Ekwall, Ternestedt, Sorbe och Graneheim 

(2011) där kvinnorna uppskattade att ha möjlighet till hjälp och stöd som de 

ansåg uppfyllas i kontext av en god relation med sjukvårdspersonalen.  

De upplevde ensamhet när stödet från människor omkring dem uteblev. De 

kände att anhöriga och människor i deras närhet tog avstånd från dem på grund 

av osäkerhet och oförståelse om deras tillstånd. Kvinnorna i en studie av 

Ekwall et al. (2011) bekräftade dessa känslor även de; att människor omkring 

kvinnorna behandlade dem annorlunda nu när de var sjuka, samt att nära 

släktingar och vänner drog sig undan.  

Enligt en prognos från Cancerfonden uppskattas ungefär 100 000 människor 

drabbas av en cancerdiagnos de närmsta 20 åren (Forsvik, 2016). Detta innebär 

att ett stort antal familjer kommer att påverkas. I samband med denna ökning 

följer även ett ökat krav på samhällets resurser, till exempel samtalskontakter, 

fler vårdplatser och tillgänglig sjukvårdspersonal.   

 

9. Slutsats 
Kvinnor som levde med gynekologisk cancer utsattes för fysiska och 

emotionella påfrestningar. De insåg att den framtid de hoppats på kanske aldrig 

skulle komma. Att känna stöd från anhöriga och samvaro med andra kvinnor i 

samma situation var av stor betydelse för dessa kvinnor. Kvinnornas behov av 

stöd från sjukvårdspersonal var stort, och blev inte alltid tillgodosett. 

9.1 Klinisk nytta  
Resultatet ger en ökad förståelse för vad kvinnor med gynekologisk cancer går 

igenom. Som sjuksköterska är denna information betydelsefull vid mötet och 

vårdandet av kvinnor med gynekologisk cancer. Kvinnorna uttryckte att deras 

sjukdom hade varit lättare att hantera om de hade haft någon att prata med och 

som kunde besvara deras frågor. Att erbjuda samtalsgrupper med kvinnor i 

liknande situationer som har genomgått cancerbehandling kan tänkas vara av 

stort värde för dessa kvinnor. I Sverige finns den ideella nationella 

organisationen Gynsam, som bidrar med stöd och kunskap för kvinnor med 

gynekologisk cancer och deras anhöriga. Genom organisationen erbjuds även 

kontakt med stödpersoner, som själva har haft gynekologisk cancer (Gynsam, 

2017). 

För en sjuksköterskas roll i vårdteamet är det viktigt att finna varje kvinnas 

unika behov av samtal och information. Detta för att identifiera vad var enskild 

kvinna vill ha stöd med. Det är av stor vikt att som sjuksköterska våga fråga 

om informationen som givits är förstådd samt om kvinnan inser vad 

behandlingen innebär och de biverkningar som följer. I resultatet framkommer 

det att många av kvinnorna upplevde att de levde med en osäkerhet om vad 

som väntade dem. För att öka insikten för kvinnorna kan det vara av betydelse 
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att framföra mer personligt riktad information och därmed kunna tillgodose 

personliga behov och önskningar.   

Många av kvinnornas upplevelser kan kopplas till lidande, för dem både 

kroppsligt och emotionellt. En sjuksköterskas sätt att bemöta en lidande 

människa handlar om etiska ställningstaganden och ställer krav på att 

sjuksköterskan förstår individens berättelse. Sjuksköterskan måste även här se 

varje enskild människas situation och ta hänsyn till individens perspektiv på 

det upplevda lidandet. Det är även viktigt att sjuksköterskan har ett 

utifrånperspektiv och inte generaliserar lidandet.  

 

10. Förslag till ytterligare forskning  
Med slutsatsen som bakgrund där kvinnornas behov av mer stöd och 

information belystes finns ett behov av ytterligare forskning inom området. En 

intervjustudie med sjuksköterskor där deras upplevelser av att vårda kvinnor i 

dessa situationer utforskas och kanske ställas mot kvinnornas uttryckta behov 

av stöd och information.  

Ytterligare områden som skulle kunna undersökas är om sjuksköterskan känner 

sig trygg och innehar den kunskap som krävs för att bemöta kvinnorna i deras 

utsatta situation.  
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Inklusionskriterier: 

Kvinnor, 18 år eller äldre, som avslutat 

behandling för gynekologisk cancer för minst 

sex månader sedan, och hade fått bra 

uppföljning inom öppenvården. Alla kvinnor 

hade möjlighet och var villiga att delta. 

 

Exklusionskriterier: 

Ej redovisat. 

 

Urval: 

Avsiktligt urval. Kvinnor från en onkologklinik 

i Portugal. 

 

Ev. bortfall: 

Ej redovisat.  

 

Studiegrupp: 

10 kvinnor, 33-70 år, som avslutat behandling 

för mellan sex månader till fem år sedan.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Djupgående, semistrukturerade intervjuer.  

 

Analysmetod: 

Innehållsanalys.  

Styrkor: 

Diskuterar sin egen 

trovärdighet.  

 

Tydligt beskriven analys.  

 

Citat kopplade till 

samtliga individuella 

deltagare.  

 

Svagheter: 

Inklusionskriterier 

innefattar endast kvinnor 

som haft tillfredsställande 

uppföljning efter 

vårdtiden. 

 

Resultatet beskriver genom tre 

teman kvinnornas upplevelser 

och omvärderingar gentemot 

omvärlden, människor omkring 

dem och sig själva efter att ha 

överlevt gynekologisk cancer.  

 



 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod/Design Värdering Resultat  

Laranjeria, C., Leão, P. P., 

& Leal, I. (2015).  

 

Temporal Experience 

Among Women 

Gynecological Cancer 

Survivors: A Lifeworld 

Perspective. 

 

Journal of Women and 

Social Work, 30(2), 170- 

186. 

 

Portugal. 

Syftet i studien var att 

förstå tidsrymden som den 

upplevdes av de som 

överlevt traumat relaterat 

till diagnosen och 

behandlingen av en ofta 

dödlig sjukdom.  

Kvalitativ studie. Hermeneutisk fenomenologisk 

design. 

 

Inklusionskriterier: 

Vuxna kvinnor som själva kunde bekräfta 

cancerdiagnos och definiera sig som överlevare, 

helt tillfrisknad från gynekologisk cancer, 

färdigbehandlad sedan minst sex månader, blev 

uppföljda på sjukhuset efter avslutad behandling 

samt att de fysiskt och psykiskt klarade av att bli 

intervjuade.  

 

Exklusionskriterier: 

Kvinnor under behandling, drabbades av recidiv 

eller metastasering eller kvinnor ovilliga att dela 

med sig av sin personliga historia.  

 

Urval: 

Avsiktligt urval. Kvinnor från en onkologklinik 

i Portugal. 

 

Ev. bortfall: 

Ej redovisat. 

 

Studiegrupp: 

10 portugisiska kvinnor, 33-70 år, 

diagnostiserade med olika typer av 

gynekologisk cancer i olika stadier.  

Kvinnorna kom från samma område och hade 

homogena kulturella bakgrunder.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer.  

 

Analysmetod: 

Innehållsanalys.  

Styrkor: 

Diskuterar förförståelse.  

 

Redovisar resultat tydligt 

kopplat till individerna.  

 

Svagheter: 

Begränsad och homogen 

studiegrupp.  

 

Resultatet beskrev kvinnors 

upplevelser genom tre formade 

teman om personliga 

upplevelser, oväntade händelser i 

livet och omvärdering av deras 

livsvärld. 

 

Detta för att få en djupare 

förståelse av kvinnornas 

upplevelser av hur tidigare 

erfarenheter, påverkade eller 

kunde påverka deras situation 

och syn på framtiden med 

gynekologisk cancer.  



 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod/Design Värdering Resultat  

Rowlands, I. J., Lee, C., 

Beesley, V.L., Janda, M., 

Nagle, C. M., & Webb, P.M. 

(2015). 

 

Women’s Perceptions of 

Their Lifestyle and Quality 

of Life Several Years After a 

Diagnosis of Endometrial 

Cancer. 

 

Cancer Nursing, 38(1), 21- 

28. 

 

Australien. 

Studiens syfte var att 

beskriva vad kvinnorna 

fann viktigt med sin livsstil 

och livskvalitet åren efter 

sin diagnos och att bidra 

med nya insikter och 

information till vårdgivare.    

Kvalitativ studie.  

 

Inklusionskriterier: 

Kvinnor som diagnostiserats med 

livmoderkroppscancer för tre-fem år sedan, som 

tidigare deltagit i en kvantitativ studie av 

förstnämnd författare.  

 

Exklusionskriterier: 

Kvinnor med recidiv. 

 

Urval: 

Avsiktligt urval. Kvinnor som tidigare deltagit i 

en tidigare studie, blev återigen kontaktade nu 

tre till fem år efter sin diagnos för en 

uppföljande studie med fokus på livskvalitet.  

 

 

Ev. bortfall: 

17 kvinnor som uppfyllde studiens 

exklusionskriterier.  

 

Studiegrupp: 

237 kvinnor, med en medelålder på 65 år. 

 

 

 

Datainsamlingsmetod: 

Kvalitativ analys av öppna frågor. 

 

Analysmetod: 

Innehållsanalys. 

Styrkor: 

Stor studiegrupp.  

 

Svagheter: 

Om kvinnorna hade blivit 

tillfrågade tidigare om sin 

livskvalitet, hade problem 

relaterat till cancern varit 

mer framträdande.  

 

Resultatet beskriver kvinnors 

upplevelser av gynekologisk 

cancer genom tre huvudteman: 

1. Personlig 

livsomfattande 

förändring med både 

positiv men framförallt 

negativ inverkan. 

2. Fortsätta med livet trots 

påverkan av 

cancersjukdom. 

3. Hur kvaliteten inom 

deras relationer 

påverkade deras syn på 

sjukdomen 



 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod/Design Värdering Resultat  

Sekse, R. T. J., Blaaka, G., 

Buestad, I., Tengesdal, E., 

Paulsen, A., & Vika, M. 

(2014). 

 

Education and counselling 

group intervention for 

women treated for 

gynaecological cancer: does 

it help? 

 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences, 28(1), 112- 

121. 

 

Norge. 

Syftet i studien var att ge 

en djupare insikt i kvinnors 

upplevelser av att delta i en 

utbildnings- och 

rådgivningsgrupp efter ha 

genomgått botande 

behandling av 

gynekologisk cancer. 

Kvalitativ studie.  

Hermeneutisk fenomenologisk design.  

 

Inklusionskriterier: 

Kvinnorna skulle ha avslutat behandling för 

gynekologisk cancer inom de senaste två åren, 

och vara fria från recidiv. 

 

Exklusionskriterier: 

Ej redovisat. 

 

Urval: 

Avsiktligt urval. Kvinnor från tre av sex 

utbildnings- och rådgivningsgrupper, från tre 

olika städer i Norge. Av 21 kvinnor gav 17 sitt 

samtycke att delta. 

 

Ev. bortfall: 

Ej redovisat. 

 

Studiegrupp: 

17 kvinnor från tre av sex utbildnings- och 

rådgivningsgrupper, ca 30-80 år, från tre olika 

städer i Norge.  

 

 

 

Datainsamlingsmetod: 

Öppna intervjuer inom gruppen. 

 

Analysmetod: 

Innehållsanalys. 

Styrkor: 

Författare med relevant 

och medveten 

förförståelse, tydligt 

redovisat. 

 

Bred studiegrupp med 

variation. 

 

Svagheter: 

Intervjuer i grupp kan 

påverka deltagarnas vilja 

att dela med sig av sina 

upplevelser, vilket kan 

tänkas påverka resultatet.  

 

Resultatet visade att kvinnorna 

som deltog beskrev gruppen som 

en speciell plattform, där de fann 

ömsesidig förståelse för 

varandras situationer och 

upplevde känslor av tillhörighet. 

 

De upplevde en bekräftelse att de 

inte var ensamma i sin situation 

att leva med gynekologisk 

cancer.    

 

 



 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod/Design Värdering Resultat  

Sekse, R. T. J., Gjengedal, 

E., & Råheim, M. (2013). 

 

Living in a Changed Female 

Body After Gynecological 

Cancer. 

 

Health Care for Women 

International, 34(1), 14- 33. 

 

Norge. 

Syftet i studien var att 

studera djupare i kvinnors 

upplevelse att leva i en 

förändrad kropp efter 

gynekologisk cancer fem 

till sex år efter behandling. 

Kvalitativ artikel. Fenomenologisk 

hermeneutisk design. 

 

Inklusionskriterier: 

Avslutat behandling för gynekologisk cancer, 

inget recidiv eller metastaser efter behandling, 

ålder 30-70 år, genomgått fem år av uppföljning 

men inte en slutgiltig kontroll. 

 

Exklusionskriterier: 

Ej redovisat. 

 

Urval: 

Avsiktligt urval. Kvinnor från en 

öppenvårdsmottagning på ett 

universitetssjukhus i Norge. 

 

Ev. bortfall: 

Tre kvinnor som insjuknat på nytt i cancer. En 

kvinna drabbad av metastaser, och två av helt 

nya typer av cancer.  

 

Studiegrupp: 

16 kvinnor, 39-66 år, alla levde i en relation och 

hade olika typer av gynekologisk cancer i olika 

stadier.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Två intervjutillfällen, och vid första tillfället 

genomfördes öppna intervjuer. Vid det andra 

tillfället anpassades intervjun på individnivå.  

 

Analysmetod: 

Innehållsanalys, genomförd i två identiska steg 

då kvinnorna intervjuades i två omgångar. 

Styrkor: 

Diskuterar sin egen 

trovärdighet.  

 

Tydlig struktur och lätt att 

följa.  

 

Svagheter: 

Begränsad studiegrupp.  

 

Resultatet beskrev kvinnornas 

kroppsupplevelser som något 

förändrat och oförutsägbart.  

De hade svårt att känna igen sin 

kropp efter behandling, en 

process de fortfarande 

bearbetade fem år efter avslutad 

behandling. 



 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod/Design Värdering Resultat  

Sekse, R. J. T., 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. 

 

Norge.  

 

Studiens syfte var att få en 

djupare förståelse av 

upplevda erfarenheter hos 

långsiktiga överlevare och 

hur de upplevde sin vård 

av cancer.  

 

Kvalitativ studie. Fenomenologisk hermeneutisk 

design.  

 

Inklusionskriterier: 

Kvinnor som varit fria från recidiv och 

metastaser efter första behandlingen, ålder 30-

70 år och fått uppföljning i ca fem år men inte 

genomgått en slutgiltig kontroll.  

 

Exklusionskriterier: 

Ej redovisat. 

 

Urval: 

Avsiktligt urval. Kvinnor från en 

öppenvårdsmottagning på ett 

universitetssjukhus i Norge. 

 

Ev. bortfall: 

Tre kvinnor som insjuknat på nytt i cancer. En 

kvinna drabbades av metastaser, och två av helt 

nya typer av cancer.  

 

Studiegrupp: 

16 kvinnor, 39-66 år, alla levde i en relation och 

hade olika typer av gynekologisk cancer i olika 

stadier.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Två intervjutillfällen, och vid första tillfället 

genomfördes öppna intervjuer. Vid det andra 

tillfället anpassades intervjun på individnivå.  

 

Analysmetod: 

Innehållsanalys, genomförd i två identiska steg 

då kvinnorna intervjuades i två omgångar. 

Styrkor:  
Diskuterar sin egen 

trovärdighet.  

 

Svagheter: 

Begränsad studiegrupp.  

 

Tar endast upp en viss 

åldersgrupp i 

inklusionskriterier.  

 

Resultatet beskrev kvinnornas 

upplevelser av gynekologisk 

cancer som livsomvälvande 

förändringar de var tvungna att 

hantera i sin vardag.  

 

Kvinnornas liv dominerades av 

att hitta en balans mellan 

personlig utveckling och rädsla 

inför recidiv.  

 

Femininiteten var inte något som 

påverkades, men kvinnorna 

upplevde kroppsliga förändringar 

som innebar påfrestning på deras 

sexualliv och allmänna 

välmående. 



 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod/Design Värdering Resultat  

Sekse, R. T. J., Råheim, M., 

Blåka, G., & Gjengedal, E. 

(2012). 

 

Living through 

gynaecological cancer: three 

typologies. 

 

Journal of Clinical Nursing, 

21(17-18), 2626- 2635. 

 

Norge. 

Studiens syfte var att lyfta 

fram kvinnors upplevelser 

av att leva med 

gynekologisk cancer. 

Kvalitativ studie. Fenomenologisk hermeneutisk 

design.  

 

Inklusionskriterier: 

Kvinnor som för fem år sedan genomgått 

behandling för gynekologisk cancer, ålder 30-70 

år och varit fria från recidiv och metastaser efter 

första behandlingen.  

 

Exklusionskriterier: 

Ej redovisat.  

 

Urval: 

Avsiktligt urval. Kvinnor från en 

öppenvårdsmottagning på ett 

universitetssjukhus i Norge. 

 

Ev. bortfall: 

Ej redovisat. 

 

Studiegrupp: 

16 kvinnor, 39-66 år, som alla levde i en 

relation. Samtliga hade diagnostiserats med 

gynekologisk cancer i olika stadier, varav tre 

hade livmoderhalscancer, 11 hade 

livmodercancer och två hade äggstockscancer. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Två intervjutillfällen, och vid första tillfället 

genomfördes öppna intervjuer. Vid det andra 

tillfället anpassades intervjun på individnivå.  

 

Analysmetod: 

Innehållsanalys, genomförd i två identiska steg 

då kvinnorna intervjuades i två omgångar. 

 

Styrkor: 

Diskuterar sin egen 

trovärdighet. 

 

Tydlig och välstrukturerad 

som är lätt att följa och 

förstå.  

 

Beskriver kvinnornas 

upplevelser med deras 

egna citat.  

 

 

Svagheter: 

Begränsad studiegrupp 

gällande etnisk och 

kulturell bakgrund. 

 

Resultatet beskrev kvinnornas 

upplevelser av att genomgå 

behandling för gynekologisk 

cancer, samt hur de hanterade 

hur cancern påverkade deras liv.  

 

Resultatet presenterar kvinnorna 

utifrån tre kategorier: 

1. De känslo- och 

relationsfokuserade 

kvinnorna. 

2. De aktivitetsfokuserade 

kvinnorna. 

3. De självkontrollerande 

kvinnorna.  

 



 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod/Design Värdering Resultat  

Yaman, S., & Ayaz, S. 

(2016). 

 

Psychological Problems 

Experienced by Women 

with Gynecological Cancer 

and How They Cope with It: 

A Phenomenological Study 

in Turkey. 

 

Health & Social Work, 

41(3), 173- 181.   

 

Turkiet. 

Studiens syfte var att 

belysa i detalj de 

psykosociala problem som 

kvinnor i Turkiet drabbade 

av gynekologisk cancer 

möter, och hur de hanterar 

dessa problem. 

Kvalitativ studie.  

Fenomenologisk design. 

 

Inklusionskriterier: 

Kvinnor som var minst 18 år, som ville delta, 

var gifta, läs- och skrivkunniga samt att de blivit 

tillämpade cytostatikabehandling för 

gynekologisk cancer. 

 

Exklusionskriterier: 

Ej redovisat. 

 

Urval: 

Avsiktligt urval. Av 35 kvinnor som visade 

intresse, uppfyllde nio av dem inte 

inklusionskriterierna, fem ångrade sig från att 

delta. Fyra av de 21 kvinnor som återstod hade 

inte styrka att slutföra intervjun. 

 

Ev. bortfall: 

Fyra kvinnor som inte kunde slutföra 

intervjuerna. 

 

Studiegrupp: 

17 kvinnor, åtta hade äggstockscancer, sex 

livmoderhalscancer och tre hade 

livmoderkroppscancer.  

Alla kvinnor hade genomfört operation för 

cancern och behandlades under intervjutiden 

med cytostatika.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerad intervju med tio frågor.  

 

Analysmetod: 

Innehållsanalys. 

Styrkor:  

Diskuterar sin egen 

trovärdighet. 

 

Frivilligt deltagande samt 

presenterade citat direkt 

från kvinnornas svar. 

 

Svagheter: 

Endast ett intervjutillfälle, 

som varade max 45 

minuter.  

 

Ej tydligt redovisad 

studiegrupp.  

 

Resultatet beskrev psykologiska 

problem hos kvinnorna som 

innebar frustration och förtvivlan 

över sin situation att leva med 

gynekologisk cancer.  

 

Kvinnorna kände att de blivit 

fråntagna tryggheten i sin kropp, 

de kände inte längre igen sig 

själva. 

 

Förtvivlan och den fråntagna 

tryggheten ledde till depression 

och hopplöshet. Kvinnorna 

upplevde även sexuella problem, 

ofta orsakade av smärta, till följd 

av operationerna. 
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