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Sammanfattning 

Bakgrund: Varje år insjuknar ca 3000 kvinnor i Sverige i någon form av gynekologisk 

cancer. Trots att det utgör en stor del av cancerfallen uppmärksammas sällan den här typen av 

cancer i samhället. Gynekologisk cancer är ett samlingsbegrepp för cancer i de kvinnliga 

könsorganen och symtomen varierar mellan de olika cancerformerna. Den vanligaste 

cancerformen är livmoderkroppscancer följt av äggstockscancer och livmoderhalscancer. Till 

gynekologisk cancer räknas även cancer i äggledare, slida och yttre genitalier. För att 

behandla de olika formerna av cancer används kirurgi, strålning eller farmakologisk metod. 

Biverkningarna är ofta desamma oavsett behandlingsmetod. Syfte: Att beskriva kvinnors 

upplevelser av att leva med behandlad gynekologisk cancer. Metod: Studien genomfördes 

som en litteraturstudie med deskriptiv design. Resultatet grundar sig på 10 vetenskapliga 

artiklar som sökts fram systematiskt. Integrerad analys användes som analysmetod. Resultat: 

Kvinnor påverkades av sin sjukdom både psykiskt och fysiskt. De kunde få en annan självbild 

och kroppsuppfattning och relationen till partnern och familjen påverkades. Många upplevde 

skuld och skam, både för cancerns lokalisation och för att deras kropp förändrades. De 

upplevde att de fått bristande information från sjukvården, vilket kunde göra deras upplevelse 

negativ. Slutsats: Resultatet av denna studie visar att kvinnor med gynekologisk cancer 

upplevde ett stort behov av information och socialt stöd. Det bristande stödet och 

informationen från sjukvårdspersonal påverkade hela deras sjukdomsupplevelse. Denna studie 

kan bidra till en större förståelse för kvinnors upplevelser av att leva med gynekologisk cancer 

och därmed öka möjligheten att bedriva en personcentrerad vård. 

 

Nyckelord: Gynekologisk cancer, information, självbild, stöd, upplevelser.
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1. Inledning 
Antalet fall av cancer ökar kontinuerligt i hela världen (World Health 

Organization [WHO], 2015a). Ökningen kan delvis förklaras av förbättrade 

metoder för diagnostisering och utökade screeningprogram. Den kan också 

förklaras genom att den västerländska livsstilen, med bland annat tobaks- och 

alkoholkonsumtion, osunda matvanor och låg fysisk aktivitet sprider sig till 

andra delar av världen (Jemal et al., 2011). Globalt insjuknade över 14 miljoner 

människor i cancer under 2012 och 8,2 miljoner människor dog till följd av 

cancer samma år (WHO, 2015a).  

 

År 2013 fick närmare 58 000 personer i Sverige ett cancerbesked 

(Cancerfonden, 2015). Av dessa fick ungefär 3000 kvinnor besked om någon 

form av gynekologisk cancer, vilket motsvarar över 10% av alla cancerfall hos 

kvinnor (Socialstyrelsen, 2015). Globalt står gynekologisk cancer för cirka 

18% av all cancer bland kvinnor (Goker, Guvenal, Yanikkerem, Turhan & 

Koyuncu, 2011).Trots att gynekologisk cancer utgör en stor del av cancerfallen 

uppmärksammas det sällan (Jefferies & Clifford, 2012), vilket kan bero på att 

sjukdomar i de kvinnliga könsorganen generellt sett är tabubelagda (Dahl, 

Wittrup,Væggemose, Petersen & Blaakaer, 2013). 

 

 

2. Bakgrund  
2.1 Gynekologisk cancer 

Gynekologisk cancer är ett samlingsbegrepp för all cancer i de kvinnliga 

könsorganen, det vill säga äggstockar, äggledare, livmoder, livmoderhals, slida 

och yttre genitalier (Cancerfonden, 2009; Regionala cancercentrum i 

samverkan [RCC], 2015). 

 

2.1.1 Förekomst och etiologi 
Årligen insjuknar ungefär 3000 kvinnor i Sverige i någon form av 

gynekologisk cancer och de vanligaste formerna av gynekologisk cancer är 

livmoderkroppscancer, äggstockscancer och livmoderhalscancer 

(Socialstyrelsen, 2015). Balansen mellan de kvinnliga könshormonerna 

(östrogen och progesteron) anses spela en viktig roll för utveckling av 

gynekologisk cancer. Ålder, många ägglossningar och användning av 

hormonersättning med enbart östrogen har visat sig vara kända riskfaktorer 

(Cancerfonden & Socialstyrelsen, 2013). Forskning tyder på att kvinnor med 

högt Body Mass Index (BMI) har en ökad risk för att utveckla gynekologisk 

cancer (Reeves et al., 2011). Fysisk inaktivitet kan även vara en riskfaktor för 

utveckling av vissa cancertyper, bland annat livmoderkropps- och 

äggstockscancer (Friedenreich, Neilson & Lynch, 2010). 

 

Livmoderhalscancer orsakas i de allra flesta fall av det sexuellt överförbara 

viruset, humant papillomvirus (HPV) vilket medför att även yngre kvinnor 

drabbas av denna cancerform (Arbyn et al., 2011). I Sverige uppmärksammas 

livmoderhalscancer särskilt med anledning av det nationella 

screeningprogrammet som genomförs i form av gynekologisk cellprovtagning. 

Till följd av screeningen är livmoderhalscancer relativt ovanlig i Sverige i 

jämförelse med andra länder (Arbyn et al., 2011; Cancerfonden, 2009) och 

sedan 2010 ingår HPV-vaccin för flickor i det nationella 
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barnvaccinationsprogrammet (Folkhälsomyndigheten, 2015). 

 

2.1.2 Symtom, diagnostik och behandling 
Symtomen varierar något mellan de olika typerna av gynekologisk cancer. 

Livmoderkroppscancer upptäcks ofta tidigt, då det ger tydliga symtom i form 

av underlivsblödningar (Borgfeldt, Åberg, Anderberg & Andersson, 2010). 

Äggstockscancer är känd som den lömska sjukdomen som ger vaga symtom 

som lätt kan tas miste för exempelvis mag-tarmproblem och upptäcks då i 

senare stadier (Lanceley et al., 2011; Power, Brown & Ritvo, 2008). Även 

livmoderhalscancer kan ge symtom i form av blödningar från underlivet 

(Sorbe, 2013), men upptäcks i de flesta fall redan i förstadier i samband med 

den gynekologiska cellprovtagningen som alla kvinnor i Sverige mellan 23 och 

60 år erbjuds regelbundet (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 

2015).  

 

Vilken diagnostisk metod som i första hand används kan skilja sig beroende på 

vilken diagnos som misstänks. De metoder som vanligen används är 

cytologprov, biopsier, ultraljud och röntgen, tillsammans med anamnes och 

kliniska symtom (Borgfeldt et al., 2010). Gynekologisk cancer behandlas olika 

beroende på vilken typ av tumörceller det rör sig om och vilket stadium 

cancern befinner sig i. Vanligen är behandlingen kirurgisk och i många fall tas 

livmoder, äggledare och äggstockar bort. I de fall det anses vara möjligt utförs 

fertilitetsbevarande ingrepp. Det kirurgiska ingreppet kompletteras i många fall 

med strålbehandling och/eller cytostatikabehandling. Strålbehandling och 

cytostatika kan även användas som enskilda alternativ för behandling när det 

inte är möjligt att operera (Borgfeldt et al., 2010; Dahm-Kähler, Kjölhede & 

Persson, 2013). 

 

2.1.3 Biverkningar och komplikationer av sjukdom och behandling 
En kvinna som insjuknar i gynekologisk cancer påverkas inte bara fysiskt utan 

också psykiskt och emotionellt (Dahl et al., 2013; Harrington, Hansen, 

Moskowitz & Todd, 2010). Studier har visat att kvinnor som genomgått någon 

form av behandling för gynekologisk cancer kan uppleva komplikationer i mer 

än 10 år efteråt och komplikationerna är ofta desamma oavsett 

behandlingsform (Harrington et al., 2010).  

 

Behandling av gynekologisk cancer kan medföra biverkningar och 

komplikationer i form av smärta, håravfall, illamående och kräkningar vilket 

kan leda till aptitlöshet (Harrington et al., 2010; Liu, Ercolano, Siefert & 

McCorkle, 2010). Dessutom kan närliggande vävnad påverkas, framförallt 

tarmar och urinblåsa och därmed orsaka problem med urininkontinens och 

diarréer (Bergmark, 2013). Under pågående behandling och ibland lång tid 

efteråt kan kvinnan drabbas av ångest och depression, ensamt eller i 

förhållande till fatigue som är en vanlig komplikation vid cancer. I de fall som 

kvinnan blir infertil till följd av behandlingen är ångest och depression vanligt 

(Harrington et al., 2010; Liu et al., 2010). 

 

Andra komplikationer av vid gynekologisk cancer utgörs av sex- och 

samlevnadsproblem. Kvinnan kan exempelvis uppleva samlagssmärta, minskad 

sexlust, svårighet med lubrikation och att få orgasm, samt få en förändrad 
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kroppsuppfattning (Bergmark, 2013; Harrington et al., 2010).  
 

2.2 Personcentrerad vård 
Varje sjuksköterska bör ha ett etiskt förhållningssätt (International Council of 

Nurses [ICN], 2012). Personcentrerad vård är ett förhållningssätt som strävar 

efter att bekräfta en persons psykiska, kulturella, existentiella och andliga 

behov i lika hög grad som det fysiska behovet. Då varje individ är unik och 

upplever sin sjukdom och situation på ett unikt sätt, bör sjuksköterskan vara 

lyhörd på hur personen uppfattar hälsa och ohälsa och bekräfta personens 

upplevelser av detta (Socialstyrelsen, 2005; Svensk sjuksköterskeförening, 

2010).  

 

Sjuksköterskan bör se personen som en samarbetspartner och göra personen 

delaktig i beslut som tas gällande behandling och åtgärder för sin sjukdom. Att 

se personen som en samarbetspartner innebär att personen själv får vara med 

och planera sin fortsatta vård. Sjuksköterskan bör se till att personen har den 

kunskap hen behöver inför de beslut som tas (Fransson Sellgren, 2009). 

Exempelvis är personer med kronisk sjukdom expert på sin egen sjukdom och 

bör vara den som styr sin vård då hen vet bäst hur den egna kroppen fungerar. 

För att kunna ge rätt kunskap, utbildning och information, bör sjuksköterskan 

vara följsam, flexibel och engagerad (ibid.). 

 

Alla människors egenvärde och rätt att själv bestämma över sin identitet ska 

respekteras (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och 

queeras rättigheter [RFSL], u.å.). Varje person har ett unikt perspektiv på sin 

situation och detta bör ges samma giltighet som sjuksköterskans professionella 

perspektiv (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

 

För att kunna tillgodose de individuella behoven och stärka kvinnans självbild 

har det i tidigare forskning visat sig vara betydelsefullt att vid vård av kvinnor 

med gynekologisk cancer ha en helhetssyn (Ekwall, Ternestedt & Sorbe, 

2003). 

 

2.3 Problemformulering 

Gynekologiska cancersjukdomar utgör en stor del av alla cancerfall och 

påverkar kvinnan i olika dimensioner, såsom fysiska, psykiska och 

emotionella. Det är därför viktigt att ha kunskap om hur kvinnor upplever sin 

sjukdom och hur hon påverkas utifrån de olika dimensionerna. Genom den 

erhållna kunskapen kan sjuksköterskan synliggöra hela personen och därmed 

ha ett personcentrerat förhållningssätt, vilket tidigare forskning visat vara 

betydelsefullt. För att som sjuksköterska kunna ge en god vård utifrån varje 

kvinnas unika behov är det därför viktigt att belysa hur kvinnor upplever 

sjukdomen. 

 

 

3. Syfte 
Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med 

behandlad gynekologisk cancer. 
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4. Metod 

Studien genomfördes som en litteraturstudie med deskriptiv design. Tidigare 

vetenskapliga studier som ansågs vara relevanta för aktuellt syfte söktes 

systematiskt fram. Därefter granskades studierna stegvis och resultatet 

sammanställdes (Kristensson, 2014).  

 

4.1 Sökstrategi 
Databaserna CINAHL, Medline och PsycINFO användes vid sökning av 

vetenskapliga artiklar. Vid sökningen användes särskilda indexsord med hjälp 

av CINAHL Headings, Medline MesH 2015 och PsycINFO Thesaurus. 

Indexorden som användes var: Emotions, Psychosocial Aspects of Illness, Life 

Change Events, Life Experiences, Expressed Emotion, Gynecology, Neoplasms 

och Genital Neoplasms, Female i olika kombinationer. Det gjordes även 

fritextsökningar i databaserna. Vid fritextsökningarna användes orden: 

Gynecological Cancer, Emotion* och Experience* i olika kombinationer. 

Begränsningar som gjordes i sökningarna var att artiklarna skulle vara skrivna 

på engelska, peer reviewed och publicerade mellan 2010-2015 (se Bilaga 1). 

 

4.2 Urval 
Internationella kvalitativa artiklar som avsåg kvinnor över 18 år som 

behandlats för någon form av gynekologisk cancer inkluderades. Studien avsåg 

ingen särskild typ av gynekologisk cancer. Exklusionskriterierna var 

kvantitativa artiklar, översiktsartiklar och artiklar som avsåg palliativ vård, 

HPV-screening och bröstcancer. 

 

Efter genomförd sökning valdes vetenskapliga artiklar till studien ut i flera steg 

(Kristensson, 2014). Totalt lästes 453 titlar och 63 abstrakt. Artiklar som inte 

matchade studiens inklusionskriterier exkluderades. Initialt valdes 40 

potentiella artiklar ut att läsas i sin helhet, av vilka författarna läste 20 artiklar 

var. Efter gemensam diskussion exkluderades 23 artiklar, då de inte svarade på 

studiens syfte. De 17 artiklar som återstod lästes därefter åter i sin helhet 

oberoende av båda författarna. Vid gemensam överläggning exkluderades 

ytterligare sex artiklar som i sin helhet inte svarade på syftet.  

 

Elva artiklarna granskades med hjälp av granskningsmallen ”Mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – 

patientupplevelser” (SBU, 2014). Det som granskades var artiklarnas styrkor 

och svagheter gällande syfte, metod och resultat, samt etiska överväganden. En 

artikel exkluderades vid granskning då den saknade vetenskaplig struktur. Tio 

artiklar inkluderades slutligen till studien (se Bilaga 2). 

 

4.3 Dataanalys 

Integrerad analys enligt Kristensson (2014) användes som analysmetod. 

Inledningsvis lästes samtliga artiklar som ligger till grund för studiens resultat 

oberoende av båda författarna. Meningsbärande enheter som svarade på syftet, 

samt övergripande likheter och skillnader i artiklarnas resultat identifierades 

och diskuterades gemensamt. Fyra kategorier kunde identifieras, varav två 

kategorier utgjordes av underkategorier (se Tabell 1). Slutligen sammanställdes 

resultaten under de olika kategorierna gemensamt av författarna och texten 
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reducerades utan att budskapet eller den centrala innebörden förlorades.  

 

4.4 Etiskt övervägande 

Artiklar som hade tillstånd från en etisk kommitté och/eller påvisade att det 

gjorts noggranna etiska överväganden inkluderades. Det ökar det vetenskapliga 

värdet genom att det tagits hänsyn till de fyra etiska principerna; 

autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte skada-principen och rättviseprincipen, 

samt att data hanterats ärligt och objektivt (Forsberg & Wengström, 2013; 

Kristensson, 2014; Polit & Beck 2012). Genom att alla resultat som svarade på 

syftet presenterades, oavsett författarnas egna åsikter, eftersträvades ett neutralt 

förhållningssätt för att uppnå ett objektivt studieresultat (Forsberg & 

Wengström, 2013). 
 

 

5. Resultat 
Resultatet baseras på 10 kvalitativa studier huvudsakligen genomförda i 

europeiska länder. Resultatet presenteras i form av kategorier med 

underkategorier, se Tabell 1. Hur resultatet från de inkluderade artiklarna 

fördelats i kategorier och underkategorier redovisas i Tabell 2 (Bilaga 3). 

 

   Tabell 1. Kategorier och underkategorier. 

Kategori Underkategori 

Att uppleva starka känslor  

Att uppleva en förändrad kropp Att inte känna igen sin kropp 

Kroppen som hinder 

Förändrat sex och samliv 

Att uppleva ett behov av stöd Stöd från närstående 

Stöd från andra i samma situation 

Stöd och information från sjukvården 

Att sträva efter ett vanligt liv  

 
 

5.1 Att uppleva starka känslor 
Att få en gynekologisk cancerdiagnos kunde orsaka blandade emotionella 

reaktioner av chock och ilska, likväl som rädsla, sorg och ångest (Ding, Hu & 

Hallberg, 2015; Lloyd, Briggs, Kane, Jeyarajah & Shepherd, 2014; Senn et al., 

2011). Beskedet om diagnosen kunde vara överväldigande och svår att 

acceptera. Det beskrevs som ett emotionellt kaos, en plötslig omställning i 

livet, som att ”himlen föll ner” eller som ett blixtnedslag (Ding et al., 2015; 

Sekse, Råheim, Blåka & Gjengedal, 2012). Kvinnornas sätt att hantera 

situationen och upplevelsen av den varierade, även på längre sikt (Jefferies & 

Clifford, 2012; Lloyd et al., 2014; Sekse et al., 2012). Flera kvinnor 

accepterade sin diagnos efter en tid. De upplevde en lättnad när de första starka 

känslorna började avta och det viktigaste var att de fortfarande levde (Ding et 

al., 2015; Laranjeira, Leão & Leal, 2013; Sekse, Gjengedal & Råheim, 2013a). 

I några fall kom den känslomässiga reaktionen flera månader eller år efter 
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sjukdomsperioden och behandling med antidepressiv medicinering blev 

nödvändig (Lloyd et al., 2014). 

 

Gynekologisk cancer upplevdes mer genant i jämförelse med andra 

cancerformer. Det förekom oro för skvaller och spekulationer. En del vågade 

därför inte vara öppna med vilken typ av cancer de hade, då de var rädda att 

andra skulle tro att sjukdomen orsakats av ohälsosamt sexliv och bli sedda som 

promiskuösa (Ding et al., 2015; Grunfeld & Cooper, 2012; Senn et al., 2011). 

Andra var generade över att ha genomgått en hysterektomi, de ansåg att det var 

“en kvinnosak” (Grunfeld & Cooper, 2012) och valde att benämna området 

med andra termer, som exempelvis “där nere” (Senn et al., 2011). Vissa talade 

sällan om sin cancer, särskilt inte med män (Grunfeld & Cooper, 2012; Senn et 

al., 2011). Känslor som förlägenhet kunde uppkomma och äldre kvinnor drog 

ut på läkarbesöken då de upplevde skam över sina symtom (Senn et al., 2011). 
 

5.2 Att uppleva en förändrad kropp 

5.2.1 Att inte känna igen sin kropp 

Att få en cancerdiagnos och till följd av det genomgå en operation, kunde leda 

till att kvinnan fick en annan kroppsuppfattning (Laranjeira et al., 2013; Sekse 

et al., 2013a). Då hela eller delar av det kvinnliga könsorganet avlägsnats 

kunde en negativ kroppsuppfattning uppstå, då de upplevde sig vanställda, fula 

och orena (Ding et al., 2015; Senn et al., 2011). Kvinnor som genomgått 

hysterektomi upplevde att de inte kände sig som ”riktiga” kvinnor och en 

känsla av tomrum i magen kunde infinna sig. En del kunde snabbt anpassa sig 

till att något hade tagits bort, medan andra hade svårare att förlika sig med 

känslan och behövde längre tid att förstå vad som hade hänt (Ding et al., 2015; 

Sekse et al., 2013a). 

 

Känslor som att inte lita på sin kropp, kunde leda till att kvinnorna ständigt var 

på sin vakt för förändringar och symtom som kunde vara tecken på att något 

var fel. Känslorna kunde finnas kvar även efter att de blivit friskförklarade 

efter fem år. De kände sig svikna av sin kropp och upplevde att kroppen levde 

sitt eget liv och var oförutsägbar. Dessa känslor kunde även uppkomma när 

någon annan pratade om cancer, då det hela tiden fanns i bakhuvudet att de 

kunde insjukna igen (Ekwall, Ternestedt, Sorbe & Sunvisson, 2014; Jefferies & 

Clifford, 2012; Sekse et al., 2013a). En del kvinnor skämdes över sin kropp 

och upplevde att kroppen var i obalans. Ärr efter operationen och andra fysiska 

förändringar blev ständiga påminnelser om vad de gått igenom (Laranjeira et 

al., 2013). Långvarig cytostatikabehandling upplevdes destruktiv för kroppen. 

Trots detta valde kvinnorna att fortsätta behandlingen, då den var avgörande 

för att få leva (Ekwall et al., 2014). 

 

Kroppsuppfattningen och självbilden ändrades inte för alla då förändringarna 

var ”dolda” för andra att se. Vissa kvinnor såg sina ärr som symboler för 

överlevnad, men upplevde ändå att de var annorlunda i jämförelse med friska 

kvinnor (Jefferies & Clifford, 2012; Lloyd et al., 2014).  

 

5.2.2 Kroppen som hinder 
Efter kirurgisk behandling kunde sårrelaterade besvär uppkomma, exempelvis 

blödning, smärta och odör, vilket i vissa fall kunde försvåra det dagliga livet 
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(Senn et al., 2011). Även lymfödem i benen kunde påverka vardagen negativt 

då det blev svårt för kvinnorna att gå, stå, sitta och ibland även svårigheter att 

få på sig byxor (Jefferies & Clifford, 2012). Menstruella förändringar 

upplevdes olika. Den beskrevs som lindrigare, kraftigare, längre eller 

oregelbunden. Oregelbundna blödningar kunde ha negativ effekt på humöret, 

särskilt om det skedde vid olämpliga tillfällen där det inte fanns möjlighet att 

gå på toaletten (Lloyd et al., 2014). 

 

Något som kvinnorna uppfattade som svårt var när kroppen synligt var 

påverkad av cancer och det förändrade utseendet blev en barriär i mötet med 

andra människor (Ekwall et al., 2014). Vissa kvinnor upplevde att de av andra 

identifierades som sin sjukdom och inte som den person de var (Ekwall et al., 

2014; Grunfeld & Cooper, 2012). 

 

5.2.3 Förändrat sex och samliv 

Sexualitet ansågs inte enbart innebära att kunna genomföra ett samlag utan 

handlade även om känslor kring kroppens utseende, femininitet och 

attraktivitet (Laranjeira et al., 2013; Senn et al., 2011). Gynekologisk cancer 

och dess behandlingar kunde leda till många kroppsliga förändringar som 

kunde ha konsekvenser för kvinnans sexliv och relationer. Vissa kvinnor 

förlorade sexlusten och sörjde det förlorade sexlivet. De upplevde att de inte 

kunde visa sin kärlek på samma intima sätt som förut. Det som förr var roligt 

och njutningsbart var nu bara smärtsamt och obehagligt (Sekse et al., 2013a).  

Kirurgiska ingrepp som behandlingsmetod påverkade kvinnornas sexliv i olika 

utsträckning beroende på vilken typ av ingrepp som kvinnan genomgått. Det 

varierade alltifrån en annorlunda känsla till starkt obehag eller inget sexliv alls 

(Ding et al., 2015; Jefferies & Clifford, 2012; Lloyd et al., 2014). 

Anledningarna till detta berodde oftast på fysiska besvär hos kvinnan, som 

exempelvis domningar i erogena zoner, samlagsblödning, upplevelse av 

förkortad vagina, smärta, torra slemhinnor eller lång sårläkningstid (Lloyd et 

al., 2014, Sekse et al., 2013a; Senn et al., 2011). En del kvinnor uttryckte oro 

för hur deras partner skulle påverkas av det förändrade sexlivet (Ding et al., 

2015). 
 

5.3 Att uppleva ett behov av stöd 

5.3.1 Stöd från närstående 

Kvinnor med gynekologisk cancer upplevde att de fått en bättre och starkare 

relation till sin partner och familj. Sjukdomen fick dem att komma närmare 

varandra och kommunicera mer och bättre (Ding et al., 2015; Laranjeira et al., 

2013; Lloyd et al., 2014). Förutom starkare relation till närmsta familjen 

upplevde kvinnorna att de även fått bättre relation till vänner och släktingar 

som också insjuknat i cancer (Laranjeira et al., 2013). De kvinnor som öppet 

talat om sin sjukdom var de som upplevde bäst stöd från sin omgivning (Sekse 

et al., 2012). 

 

Att umgås med andra kunde upplevas som en styrkekälla men också som svårt 

och energikrävande. Det som gav kvinnorna styrka var känslan av tillhörighet 

till personer i sin omgivning och att de fortfarande var en viktig person för dem 

(Ekwall et al., 2014). Familj och vänner var ett stort stöd men hade ibland inte 

förmåga att sätta sig in i kvinnornas situation. Därför ville inte kvinnorna 
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belasta andra i sin omgivning genom att klaga eller vara den som andra tyckte 

synd om (Ding et al., 2015; Ekwall et al., 2014).  

 

5.3.2 Stöd från andra i samma situation 

Kvinnorna upplevde det svårt att dela sina upplevelser med andra som inte 

delade samma dagliga rytm och verklighet som de själva (Ekwall et al., 2014). 

Flera kvinnor uttryckte ett behov av stöd av jämlikar att dela sin upplevelse 

med. Några kvinnor tillgodosåg detta behov genom att leta upp onlineforum, 

chattar och stödgrupper där de kunde tala med andra som hade liknande 

erfarenheter (Lloyd et al., 2014). 
 

Flera kvinnor upplevde att de fick bra stöd från medpatienter och kunde 

samtala med dem på ett annat sätt än med sin familj eller sjukvårdpersonal. De 

kunde dela erfarenheter och blev uppmuntrade av andra kvinnor som blivit 

friska (Ding et al., 2015). 
 

Kvinnor som deltagit i stödgrupp upplevde gemenskap, tillhörighet och 

ömsesidig förståelse och det blev ett sätt för kvinnorna att gå vidare och 

bearbeta det de varit med om. En speciell samhörighet med de andra kvinnorna 

beskrevs. Även om erfarenheterna inte var exakt desamma hade de ändå 

genomgått samma sak, vilket upplevdes vara till hjälp (Lloyd et al., 2014; 

Sekse et al., 2013b). De fick en chans att tala ohämmat om sådant de inte 

kunde uttrycka i sina dagliga liv och som kunde vara svårt för andra att förstå. 

De fick bekräftelse för sin oro och sina tankar då det var fler som kunde 

identifiera sig i de olika historierna som berättades. Sjukdomstiden påverkade 

dem djupt och det var svårt för någon som inte varit med om något liknande, 

att relatera till de tankar och känslor som uppkom. Stödgruppen var ett bra 

ventilationsforum där de kunde berätta hur de kände. Genom att vara med i 

stödgruppen upplevde kvinnorna att de hade lärt sig mycket, både om sig själva 

men även om andra och hur en cancersjukdom kan påverka livet i olika 

dimensioner. I stödgruppen fanns utrymme att diskutera obesvarade frågor, 

bland annat kring sexualitet (Sekse et al., 2013b). 

 

5.3.3 Stöd och information från sjukvården 
Upplevelserna av stöd och information från sjukvården varierade. Många 

kvinnor var missnöjda med informationen de fått och ansåg den vara bristfällig 

(Lloyd et al., 2014; Senn et al., 2011). En kvinna berättade att hon fått en 

broschyr innehållande otäcka bilder och beskrev broschyren som den enda 

form av stöd hon fått från vården (Lloyd et al., 2014). Kvinnorna upplevde att 

de själva fick söka information, istället för att få den från sjukvårdspersonal 

(Senn et al., 2011).  

 

Bristen på information upplevdes särskilt stressande de första dagarna efter 

utskrivning från sjukhuset. Kvinnorna visste inte om de symtom och problem 

de upplevde efter behandlingen var normala eller inte, då ingen hade talat om 

det för dem. Operationssårets läkningsprocess kunde påverkas i vissa fall, då 

kvinnorna fått knapphändig undervisning gällande sårbehandling under 

sjukhusvistelsen (Senn et al., 2011). 

 

Möten med sjukvårdspersonal kunde upplevas begränsade av ett 
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reduktionistiskt förhållningssätt och oförmåga att ge utrymme för frågor som 

var betydelsefulla för kvinnorna. Därför gav de till slut upp försöken att få 

meningsfullt stöd av sjukvårdspersonalen (Ekwall et al., 2014). Sexualitet och 

relationer var ett ämne som knappt togs upp av sjukvårdspersonal men som 

ansågs vara viktigt (Sekse et al., 2013b). Sjukvården upplevdes ha begränsad 

kunskap om graviditet efter genomgången fertilitetsbevarande kirurgisk 

behandling. Kvinnorna efterfrågade mer information om fertilitet och 

graviditet, samt tillgång till positiva berättelser från andra som genomgått 

samma behandling och därefter blivit gravida. (Lloyd et al., 2014). 
 

Många kvinnor hade varken blivit tillfrågade eller haft tillgång till 

samtalsterapi efter sin sjukdom. De upplevde att de hade behov av experthjälp 

för att kunna bearbeta det de varit med om (Lloyd et al., 2014). De kvinnor 

som deltog i en stödgrupp upplevde att de fick mer information om sin 

sjukdom och behandling där än från sjukvårdspersonal (Sekse et al., 2013b).  
 

Vissa kvinnor upplevde att de fått adekvat information från sjukvården (Sekse 

et al., 2013b). De som hade en särskild kontaktsjuksköterska upplevde det 

positivt gällande information och stöd och uppföljningsmötena med 

sjuksköterskan var lugnande (Lloyd et al., 2014). 

 

5.4 Att sträva efter ett vanligt liv 

Sjukdomen hanterades olika, både på lång och kort sikt. De flesta kvinnor 

beskrev sin sjukdomstid som en positiv upplevelse som lett till närmare 

relationer med familjemedlemmar, omprioriteringar, förändrad syn på livet, 

samt förbättrade livsstilsvanor (Ding et al., 2015; Lloyd et al., 2014; Sekse et 

al., 2012; Sekse et al., 2013b). Att diagnostiseras med cancer var en 

existentiellt nedbrytande upplevelse och kunde väcka tankar kring livet och 

döden (Sekse et al., 2012). De kvinnor som bar den största bördan var de som 

inte bearbetat sina upplevelser. De beskrev sin sjukdom som något de inte ville 

ägna uppmärksamhet åt och hade inte talat med någon om sin situation. De 

vågade inte ”släppa ut” sina känslor, då de upplevde att de inte hade styrkan att 

möta dem. Dessa kvinnor kunde inte heller knyta sin sjukdomsupplevelse till 

något positivt (ibid.). 

 

Det strävades efter att återgå till sitt vanliga liv och inte längre känna sig som 

en sjuk person som behövde särskild omsorg (Ding et al., 2015; Grunfeld & 

Cooper, 2012; Laranjeira et al., 2013; Sekse et al., 2012). Många upplevde att 

de blev isolerade från omvärlden under sjukdomstiden. Genom att återgå till 

sitt normala liv och börja arbeta igen fick de mer struktur på vardagen. När 

kvinnorna började arbeta upplevde de att arbetet var mer betydelsefullt än det 

varit innan sjukdomen, framför allt på grund av den sociala interaktionen med 

arbetskamraterna. En vanlig vardag med rutiner, jobb och hushållsarbete 

hjälpte kvinnorna att härda ut. Det var även ett sätt att distrahera tankar 

relaterade till sjukdomen (Ding et al., 2015; Grunfeld & Cooper, 2012; Sekse 

et al., 2012). 

 

5.5 Resultatsammanfattning 

En gynekologisk cancerdiagnos kunde orsaka starka överväldigande 

emotionella reaktioner och hanterades på flera olika sätt. Den stigmatisering 
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och de sociala tabun som finns kring sjukdomar i de kvinnliga könsorganen 

gjorde att kvinnorna upplevde skuld och skam. De var oroliga för vad andra 

skulle anse, exempelvis att sjukdomen skulle vara orsakad av sexuell 

lösaktighet. Efter behandling kunde kvinnorna få en negativ kroppsuppfattning 

och känslor om att inte lita på sin kropp kunde uppstå. Fysiska komplikationer 

kunde utgöra hinder i det dagliga livet. 

 

Majoriteten av kvinnorna uttryckte ett behov av stöd från närstående, andra i 

samma situation och från sjukvården. Stödet från sjukvården upplevdes ofta 

bristfällig. De flesta kvinnor upplevde att sjukdomen lett till förbättrade 

familjerelationer, förändrad syn på livet och en hälsosammare livsstil. För att 

distrahera tankarna från sjukdomen och inte längre känna sig som en sjuk 

person, eftersträvade kvinnorna att återgå till en vanlig vardag. 

 

 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Litteraturstudie valdes som metod då det ger möjlighet att sammanställa den 

kunskap som finns inom området. Den sammanställda kunskapen kan sedan 

användas som förslag vid förbättringsarbete (Kristensson, 2014). Det hade varit 

intressant att genomföra studien som en empirisk studie med patientintervjuer. 

Den möjligheten fanns dock inte, på grund av att studenter under 

grundutbildningen inte tillåts intervjua patienter. 

 

Databaserna Cinahl, Medline och PsycINFO användes då de är de mest 

omfattande databaserna inom det vårdvetenskapliga området. PsycINFO 

innehåller dessutom artiklar inom psykologi och beteendevetenskap 

(Kristensson, 2014), vilket ansågs vara relevant. Genom att söka i flera 

databaser ökar chansen att hitta relevanta artiklar och därmed ökar studiens 

trovärdighet (Henricsson, 2012). Sökresultaten begränsades till artiklar som 

publicerats de senaste fem åren för att hitta så aktuell forskning som möjligt 

(Forsberg & Wengström, 2013). Med hänsyn till författarnas språkkunskaper 

valdes endast artiklar skrivna på engelska. Det kan innebära att relevanta 

artiklar skrivna på andra språk inte inkluderades i sökresultatet och det finns 

även en risk att det gjorts språkmässiga feltolkningar. Peer-reviewed valdes 

som begränsning i databaserna Cinahl och PsycINFO, vilket innebär att 

artiklarna är kvalitetsgranskade av externa granskare innan de publicerats och 

ger artiklarna mer tillförlitlighet (Karlsson, 2012). Begränsningen peer-

reviewed var inte möjlig i databasen Medline. Översiktsartiklar exkluderades 

då de inte är någon primärkälla (Forsberg & Wengström, 2013). Då studiens 

syfte var att beskriva patientupplevelser ansågs artiklar med kvalitativ ansats 

vara mest lämpliga, då kvalitativa studier fokuserar på att tolka och skapa 

förståelse för människors upplevelser (ibid.).  

 

Kvinnor över 18 år inkluderades, då personer under 18 år definieras som barn 

(UNICEF Sverige, 2009). Det finns olika begreppsförklaringar för begreppet 

”kvinna”. Författarna valde den biologiska definitionen, det vill säga personer 

med XX-kromosomer (RFSL, u.å.), då det är dessa personer som kan utveckla 

gynekologisk cancer. 
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Samtliga deltagare som ingick i de forskningsstudier som studien baseras på, 

hade alla gemensamt att de blivit behandlade för någon form av gynekologisk 

cancer. Att studien innefattar olika former av gynekologisk cancer kan utgöra 

en svaghet, då upplevelserna kan skilja sig beroende på diagnos. Om en 

specifik cancerdiagnos eller behandlingsmetod valts som inklusionskriterium, 

hade resultatet avsett en mer homogen grupp och blivit mer överförbart till 

andra situationer (Kristensson, 2014; Wallengren & Henricsson, 2012). 

 

Forsberg och Wengström (2013) menar att risken för egna tolkningar och 

värderingar kan påverka resultatet. Därför lästes samtliga artiklar som ligger 

till grund för studiens resultat av båda författarna, oberoende av varandra och 

diskuterades därefter gemensamt. I syfte att öka studiens trovärdighet 

kvalitetsgranskades artiklarna (Wallengren & Henricsson, 2012). Vid 

granskning exkluderades en artikel som saknade vetenskaplig struktur och 

bedömdes därför ha en låg kvalitet vilket minskade risken för felaktiga 

slutsatser i studien. 

 

Författarna diskuterade resultatet och kunde gemensamt komma fram till hur 

kategorier och underkategorier skulle formuleras. En integrerad analys enligt 

Kristensson (2014) användes då det är en okomplicerad analysmetod för att 

stegvis sammanställa och presentera resultatet på ett överskådligt sätt. 

Författarna är medvetna om att resultat från kvalitativa studier inte kan 

generaliseras, men kan däremot vara överförbara till liknande situationer 

(Danielsson, 2012). 

 

De artiklar som använts i studien är genomförda i Sverige, Norge, Portugal, 

Storbritannien, Schweiz och Kina. Att endast en artikel är utomeuropeisk kan 

ses som en svaghet då Sverige idag är ett mångkulturellt land. För att kunna 

öka kunskapen och ge en bättre vård till alla, kan det vara bra att ha en 

förståelse för hur det i andra kulturer ses på exempelvis kvinnokroppen, 

femininitet, sexualitet och familjeförhållanden. Studier där deltagarna har mer 

variationsrika förutsättningar, exempelvis olika samhällsklasser, etnicitet, 

sexuell läggning och könstillhörighet hade varit önskvärt för så god variation 

om fenomenet som möjligt (Henricsson & Billhult, 2012). 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med 

behandlad gynekologisk cancer. Studien grundar sig på tio vetenskapliga 

artiklar. Resultatet diskuteras i förhållande till personcentrerad vård, då det är 

viktigt att ta hänsyn till personens egen upplevelse av sjukdom och hälsa 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

 

6.2.1 Att uppleva starka känslor 
Utifrån en personcentrerad vård är det som sjuksköterska viktigt att se till de 

psykiska, emotionella och existentiella behoven (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Att få en gynekologisk cancerdiagnos kunde 

orsaka ångestladdade reaktioner som hanterades på olika sätt. Resultatet 

motsvarar upptäckterna i en studie gjord av Power et al. (2008), där kvinnor 

som diagnostiserats med äggstockscancer upplevde diagnosen som 

traumatiserande och chockerande. Trots att fyndet frångår studiens syfte, har 
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det inkluderats i resultatet. För att förhindra att kvinnan hamnar i en depression 

bör sjuksköterskan uppmärksamma de psykiska, emotionella och existentiella 

behoven redan i tidigt skede. Även Liu et al. (2010) menar att ångest och 

depression är vanligt förekommande vid gynekologisk cancer. I 

sjuksköterskans yrkeskunnande och förhållningssätt ingår att uppmärksamma 

och möta patientens sjukdomsupplevelse, motverka komplikationer i samband 

med sjukdom och tillgodose patientens psykiska och existentiella 

omvårdnadsbehov (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Resultatet utgår huvudsakligen från hur kvinnor inom den västerländska 

kulturen upplever gynekologisk cancer. Då Sverige idag är ett mångkulturellt 

land bör sjukvården ha kunskap om att olika kulturella och demografiska 

skillnader råder (Jirwe, 2008). Sjuksköterskan bör därför ha förmågan att se 

bortom sina egna fördomar och stereotypa uppfattningar för att kunna ge 

personcentrerad vård på bästa sätt (Jirwe, Momeni & Emami, 2009). 

 

6.2.2 Att uppleva en förändrad kropp 
I studiens resultat framkom att sexualitet inte enbart innebar genomförande av 

samlag, utan också känslor kring kroppens utseende, att känna sig attraktiv och 

feminin. Särskilt kvinnor som genomgått hysterektomi uttryckte att de kände 

sig okvinnliga. Enligt WHO (2015b) definieras sexuell hälsa som ett tillstånd 

av fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande i relation till sexualitet. 

 

Till skillnad från många andra länder har Sverige valt att separera begreppen 

”sexuell-” och ”reproduktiv hälsa” från varandra då sexualitet inte enbart 

innefattar reproduktivitet, utan även livskvalitetshöjande funktioner 

(Utrikesdepartementet, 2010). Resultatet visar att många kvinnor inte blivit 

tillfrågade om sin sexualitet och därmed hur en eventuell parrelation påverkas. 

För att underlätta läkningsprocessen hade de velat få prata om detta, något som 

även tagits upp i tidigare forskning (Ekwall et al., 2003). Rasmusson och 

Thomé (2008) beskriver i sin studie att sjukvårdspersonal bör ha förmågan att 

bedöma när det är lämpligt att ta upp dessa frågor. Orsaken till att frågorna inte 

tas upp kan vara sjukvårdspersonalens tendens att bli mer fokuserad på de 

medicinska frågorna och det faktum att kvinnorna faktiskt överlevt sin 

sjukdom. Det kan även förekomma fördomar bland sjukvårdspersonal om vem 

som har ett aktivt sexliv och inte, exempelvis gentemot äldre kvinnor 

(Cancerfonden, 2009), vilket kan förhindra en personcentrerad vård. 

 

Under dataanalysen uppmärksammades att sex- och samlevnadsfrågor enbart 

belystes ur ett heteronormativt perspektiv, det vill säga att en parrelation bestod 

av en kvinna och en man, samt att samlag endast beskrevs som att en man 

penetrerar en kvinna. Detta kan givetvis bero på att studiedeltagarna endast 

ingick i heterosexuella parrelationer, men det bör även belysas att en kvinna 

kan ingå i olika typer av partnerskap samt att sex inte alltid innebär 

penetrerande samlag. 

 

6.2.3 Att uppleva ett behov av stöd 

Socialt stöd var en huvudsaklig komponent för att sjukdomsupplevelsen skulle 

bli så positiv som möjligt. Stöd från framförallt partner, familj och andra 

närstående sågs som en energikälla, vilket även beskrivits i tidigare forskning 
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(Hammer, Hall & Mogensen, 2013). Kvinnorna upplevde dock att de 

närstående hade svårt att sätta sig in i deras situation, vilket kan bero på den 

skam och stigmatisering som är knuten till gynekologisk cancer. Det kan därför 

vara svårt för kvinnorna att vara helt öppna om sina upplevelser med de 

närstående. En person är en del av ett socialt sammanhang och ohälsa och 

sjukdom påverkar även personens sociala nätverk. För att ha ett personcentrerat 

förhållningssätt bör de närstående inkluderas, då de ses som ett stort stöd 

(Benzein, Hagberg & Saveman, 2012; Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  

 

I resultatet framkom att deltagande i stödgrupp och att dela sina erfarenheter 

med andra i samma situation hade positiv inverkan på kvinnorna och deras 

sjukdomsupplevelse. De kvinnor som inte talat om eller bearbetat sin 

sjukdomsupplevelse hade svårast att hantera sin situation. Då resultatet visar ett 

stort behov och ett positivt utfall av deltagande i stödgrupp bör det göras mer 

tillgängligt och vara något som erbjuds alla. Alla kvinnor med gynekologisk 

cancer bör även få en särskild kontaktsjuksköterska tilldelad, då resultatet visar 

att det upplevdes positivt. 

 

Informationen och stödet från sjukvården upplevdes bristfällig. Det kan antas 

att de sociala tabun som råder kan utgöra ett hinder i kommunikationen mellan 

sjukvårdspersonal och patient, men även att sjukvårdspersonalen ibland har 

otillräckliga kunskaper om gynekologisk cancer. Det i sin tur kan leda till 

brister i vårdkvalitén, exempelvis undermålig undervisning gällande sårvård. 

Det förekom även upplevelser om att sjukvårdspersonal hade ett 

reduktionistiskt förhållningssätt. För att bedriva personcentrerad vård bör 

sjuksköterskan ta lika stor hänsyn till de behov kvinnan själv uttrycker, som de 

behov sjuksköterskan identifierar (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

Sjuksköterskor bör besitta förmågan att vara lyhörd mot patienter och på ett 

empatiskt och respektfullt sätt informera och undervisa både patienter och 

närstående. Informationen kan ske både individuellt och i grupp och det är 

sjuksköterskans ansvar att alla förstår den givna informationen. Sjuksköterskor 

bör även ha förmåga att identifiera patienter som själva har svårt att uttrycka 

sina behov (Socialstyrelsen, 2005).  

 

6.2.4 Att sträva efter ett vanligt liv 
I resultatet framkommer det att sjukdomsupplevelsen kunde ge kvinnorna en 

positivt förändrad syn på livet. Det kunde även leda till en närmare relation till 

sina närstående och en övergång till en hälsosammare livsstil. Motsvarande 

resultat påträffades i en studie av Zeng, Li och Loke (2011) där livskvalitet 

studerades bland kvinnor som överlevt livmoderhalscancer. Återkommande i 

resultatet var strävan efter ett vanligt liv. Trots synliga fysiska förändringar, 

exempelvis håravfall, ödem eller viktförlust, bör kvinnan ses som den hon är 

eller vill vara och inte identifieras som sin sjukdom. En central del inom 

personcentrerad vård och något som varje sjuksköterska bör understödja är att 

se bakom sjukdomen och synliggöra hela personen (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). 

 

6.3 Slutsats och klinisk implementering 

Det huvudsakliga resultatet ansågs vara att kvinnorna upplevde informationen 

och stödet från sjukvården som bristfällig. Det kunde påverka hela deras 
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sjukdomsupplevelse negativt. Orsaken kan vara brist på kunskap om ämnet 

inom sjukvården. En annan orsak kan vara att sjukdomar i de kvinnliga 

könsorganen är tabubelagda, vilket kan leda till att sjukvårdspersonal undviker 

att ta upp ämnen som kan upplevas som privata eller känsliga. Sjuksköterskan 

har en stödjande roll och bör våga ta upp känsliga ämnen, som exempelvis 

sexualitet. Det kan upplevas mer tryggt att ta upp sådana frågor tillsammans 

med en särskild kontaktsjuksköterska där en vårdrelation utvecklas, eller i en 

stödgrupp.  

 

Kunskapen om gynekologisk cancer bör ökas inom sjukvården både nationellt 

och internationellt. Genom utbildning och ökad kunskap om sjukdomen och 

upplevelserna av den, kan sjuksköterskan få en större förståelse för vilka behov 

dessa kvinnor har och hur de bör bli bemötta. Studien kan bidra till en ökad 

förståelse för kvinnors upplevelser av att leva med gynekologisk cancer vilket 

är nödvändigt för att kunna tillgodose patienters psykiska, emotionella och 

existentiella omvårdnadsbehov. Det medverkar till att synliggöra hela personen 

och därmed öka den personcentrerade vården.  

 

Majoriteten av artiklarna som ligger till grund för studiens resultat var från 

olika europeiska länder och avsåg därmed kvinnor med olika härkomst. 

Resultatet kan därför anses vara betydelsefullt även ur ett internationellt 

avseende, då upplevelserna av sjukdomen var i stort sett desamma i samtliga 

artiklar. 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Författarna fann att den mest studerade frågan inom området utgör sex-och 

samlevnadsfrågor. Därför anses det behövas mer forskning om kvinnors 

upplevelser vid gynekologisk cancer, då tillgänglig forskning är liten i 

förhållande till cancerformens förekomst. Att belysa sjuksköterskors 

upplevelser av att ge stöd åt dessa kvinnor vore intressant att studera, i syfte att 

få insikt i situationen ur ett annat perspektiv. En jämförande studie gällande 

tabun och stigmatisering kring cancer i de kvinnliga respektive manliga 

könsorganen skulle vara tänkvärd. Huruvida gynekologisk cancer endast 

drabbar personer som identifierar sig som kvinnor bör diskuteras vidare som 

genusfråga. Vid litteratursökningarna hittades inga artiklar från 

utvecklingsländer, exempelvis länder i Afrika. Livmoderhalscancer är den 

vanligaste cancerformen bland kvinnor i öst- och mellanafrika (International 

Agency for Research on Cancer [IARC]/WHO, 2012) och vidare forskning bör 

även ske i utvecklingsländer för att öka kunskapen om sjukdomen och 

upplevelsen av den utifrån olika kulturella perspektiv.
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nära relationer och med 

vårdpersonal. Dock var kvinnorna 

tacksamma för att få leva ett tag till, 

men kände behov av att dela sin 

tillvaro med andra i samma 

situation. 



 

  

 

Författare 

Titel, tidskrift 

Land 

 

Syfte 

 

Metod 

Värdering 

(styrkor och 

svagheter) 

 

Resultat 

Författare: Grundfeld, E. 

A. & Cooper, A.F. (2012). 

 

Titel: A longitudinal 

qualitative study of the 

experience of working 

following treatment for 

gynaecological cancer 

 

Tidskrift: Psycho-

Oncology, 21(1), 82-89. 

 

Land: Storbritannien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att utforska upplevelsen 

av att återgå till arbetet 

under ett års tid efter 

behandling för 

gynekologisk cancer. 

Metod och design: 

Kvalitativ studie med 

explorativ design. 

 

Urval: Bekvämlighets-

urval, 98 kvinnor, 18-64 

år, med betald 

anställning vid 

tidpunkten för diagnos, 

kontaktades inom fyra 

veckor efter behandling 

med förfrågan om 

deltagande i studien. 

Femtiofem kvinnor 

tackade ja och 

inkluderades. 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer vid två 

tillfällen, 55 kvinnor 

intervjuades vid första 

tillfället och 36 kvinnor 

deltog även vid andra 

intervjutillfället. 

 

Analysmetod: Tematisk 

analys enligt 

”Framework”-metod. 

+ Väldefinierat syfte 

+ Urval relevant och 

tydligt beskrivet 

+ Datainsamling 

relevant och tydligt 

beskriven 

+ Resultatet är 

logiskt, begripligt 

och tydligt beskrivet 

 

- Forskaren har ej 

beskrivit sin relation 

till urvalet eller sin 

egen förförståelse 

- Analysen är något 

otydligt beskriven 

- Resultatet 

presenteras ej i 

förhållande till 

teoretisk referensram 

 

Resultatet visade att arbetet 

uppfyllde olika syften, som 

ekonomisk ersättning, social 

samvaro och vardagliga rutiner. 

Hur öppna kvinnorna var med sin 

diagnos varierade. Vissa kvinnor 

uttryckte tydlig ångest över att 

berätta om sin diagnos på 

arbetsplatsen. En del valde ut 

enstaka kollegor eller chefen att 

berätta för, medan andra talade helt 

öppet om sin sjukdom på 

arbetsplatsen. 

För att klara av arbetsmiljön hade 

kvinnorna behov av en 

anpassningsperiod. Detta berodde 

ofta på kvarstående fysiska 

komplikationer som exempelvis 

fatigue, värmevallningar, nedsatt 

koncentration och svårigheter att 

sitta ned under längre perioder. 

 



 

  

 

Författare 

Titel, tidskrift 

Land 

 

Syfte 

 

Metod 

Värdering 

(styrkor och 

svagheter) 

 

Resultat 

Författare: Jefferies, H. 

& Clifford, C. (2012). 

 

Titel: All change: The 

lived experience of 

younger women with 

cancer of the 

vulva 

 

Tidskrift:  Journal of 

Clinical Nursing, 21(15-

16), 2327-2335. 

 

Land: Storbritannien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att få förståelse för 

kvinnors egna perspektiv 

om sin vård och fylla 

kunskapsluckan om den 

bredare effekten av 

vulvacancer. 

Design och metod: 

Kvalitativ studie med 

explorativ design. 

 

Urval: Ett 

ändamålsenligt urval 

användes. Tretton 

kvinnor under 50 år som 

genomgått kirurgisk 

behandling för 

vulvacancer inkluderades 

i studien. 

 

Datainsamling: Ett 

semi-strukturerat 

intervjuschema med 33 

frågor användes. 

Frågorna fokuserade på 

problem som 

uppmärksammats i 

litteratur och genom 

professionell erfarenhet. 

 

Analysmetod: 
”Framework”-analys 

enligt Ritchie och 

Spencer. 

 

+ Tydligt syfte 

+ Urval och 

datainsamling 

relevant och tydligt 

beskrivet 

+ Analysmetod 

relevant 

+ Resultat logiskt, 

begripligt och tydligt 

beskrivet 

+ Resultat redovisas 

i förhållande till 

tydlig referensram 

+ Hypotes/teori/ 

modell genereras 

 

- Relationen 

forskare-urval 

otydligt beskriven 

- Analysförfarande 

något otydligt 

beskrivet 

- Forskaren har ej 

beskrivit sin egen 

förförståelse 

Studien visade att en 

vulvacancerdiagnos och den 

påföljande behandlingen har en 

effekt på den fysiska, psykiska och 

sexuella funktionen hos kvinnan. 

Det påverkade även den egna 

kroppsuppfattningen. 



 

  

 

Författare 

Titel, tidskrift 

Land 

 

Syfte 

 

Metod 

Värdering 

(styrkor och 

svagheter) 

 

Resultat 

Författare: Laranjeira, C. 

A., Ponce Leão, P. & Leal, 

I. (2013). 

 

Titel: The “silenced” 

voices of women 

cancer survivors: Bodily 

experiences 

from an existential 

perspective 

 

Tidskrift:  Research and 

Theory for Nursing 

Practice: An International 

Journal, 27(3), 173-192. 

 

Land: Portugal 

Att utifrån ett 

fenomenologiskt och 

feministiskt perspektiv, 

utforska kvinnors 

erfarenheter av levd 

kropp och livsvärld efter 

gynekologisk cancer. 

Metod och design: 
Kvalitativ med explorativ 

design. 

 

Urval: Ändamålsenligt 

urval. Deltagarna valdes 

ut baserat på uppgifter 

från en onkologisk vård-

inrättning vid ett region-

sjukhus i Portugal och 

kontaktades per telefon 

för förfrågan om 

deltagande. Tio kvinnor 

inkluderades i studien. 

 

Datainsamling: Under 

en period på 2-6 månader 

gjordes tre djupgående 

intervjuer med varje 

deltagare. De inleddes 

med en bred och öppen 

fråga och var 60-90 

minuter långa. 

 

Analysmetod: 

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

tolkningsmetod. 

+ Relevant urval 

+ Datainsamling och 

dataanalys relevant 

och tydligt beskriven 

+ Forskaren har 

beskrivit sin 

förförståelse 

+ Resultatet är 

begripligt och 

logiskt 

+ Teoretisk 

referensram 

presenteras i 

förhållande till 

resultatet 

 

- Syftet något 

otydligt beskrivet 

- Urvalsförfarandet 

otydligt beskrivet 

- Relationen 

forskare-deltagare 

otydligt beskriven 

 

Studiens resultat presenteras som 

en beskrivning av kvinnornas 

förkroppsligade erfarenheter av 

canceröverlevnad. Tre huvudteman 

framkom; det första temat handlade 

om att återgå till sitt vanliga liv. 

Det andra temat handlade om 

kroppsuppfattning och hur 

sjukdomen ändrade kvinnornas syn 

på sig själva. Det tredje temat 

handlade om fysiska besvär efter 

behandling. 

 



 

  

 

 

Författare 

Titel, tidskrift 

Land 

 

Syfte 

 

Metod 

Värdering 

(styrkor och 

svagheter) 

 

Resultat 

Författare: Lloyd, P.A., 

Briggs, E.V., Kane, N., 

Jeyarajah, A.R. & 

Shepherd, J.H. (2014). 

 

Titel: Women’s 

experiences after a radical 

vaginal trachelectomy for 

early stage cervical cancer. 

A descriptive 

phenomenological study 

 

Tidskrift:  European 

Journal of Oncology 

Nursing, 18(4), 362-371. 

 

Land: Storbritannien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka kvinnors 

levda erfarenheter upp 

till 10 år efter en radikal 

trachelektomi, med 

inverkan på hälsa 

(fysisk, emotionell, 

social och funktionella 

domäner), fertilitet, 

sexualitet och att 

utforska långsiktiga 

stödjande vårdbehov. 

Design och metod: 

Kvalitativ studie med 

deskriptiv design. 

 

Urval: Ändamålsenligt 

urval. Kvinnor med 

stadie 1B1 

livmoderhalscancer som 

genomgått vaginal 

trachelektomi för 1-10 år 

sedan inkluderades. Tolv 

kvinnor 29-45 år, från två 

nationella center där 

trachelektomier utförs 

inkluderades i studien. 

 

Datainsamling: 

Djupgående intervjuer 

per telefon. Sammanlagt 

genomfördes 12 

intervjuer. 

 

Analysmetod: 

Fenomenologisk analys 

enligt Spiegelberg. 

 

+ Tydligt syfte 

+ Urval data-

insamling och analys 

relevant och tydligt 

beskrivet 

+ Etiskt resonemang 

framförs 

+ Forskaren har 

hanterat sin egen 

förförståelse 

+ Resultatet är 

logiskt, begripligt 

och tydligt beskrivet 

+ Resultatet 

redovisas i 

förhållande till en 

teoretisk referensram 

 

- Relationen 

forskare-urval 

beskrivs ej 

 

Flera deltagare upplevde sin 

sjukdom som något positivt då de 

kom närmre sin familj och ändrade 

deras sätt att se på livet. Några 

upplevde sena psykiska reaktioner 

och/eller rädsla för recidiv. Många 

kände sig isolerade och hade behov 

av att kontakta andra med liknande 

erfarenheter. Kvinnorna 

återhämtade sig väl, några upplevde 

rädsla/oro för lymfödem och 

mellanblödningar. Sexuell funktion 

var för de flesta inget bekymmer på 

lång sikt. Singelkvinnor kände sig 

sårbara i nya förhållanden. 

Graviditet var en ångestladdad 

period, särskilt hos de som upplevt 

missfall eller prematurfödsel. Stöd-

källor inkluderade bl.a. specialist-

sjuksköterskan, familj/vänner, 

patientforum. Kvinnorna behövde 

mer information om 

trachelektomistatistik, god tillgång 

till rådgivning, kamratstöd, 

kontinuitet i vården, och att bli 

sedda som samma person som 

tidigare. 



 

  

Författare 

Titel, tidskrift 

Land 

 

Syfte 

 

Metod 

Värdering 

(styrkor och 

svagheter) 

 

Resultat 

Författare: Sekse, R. J. 

T., Råheim, M., Blåka, G. 

& Gjengedal, E. (2012). 

 

Titel: Living through 

gynaecological cancer: 

Three typologies 

 

Tidskrift: Journal of 

Clinical Nursing, 21(17-

18), 2626-2635. 

 

Land: Norge 

 

Att belysa hur kvinnor 

upplevde att genomleva 

gynekologisk cancer. 

Design och metod: 
Kvalitativ studie med 

explorativ design. 

 

Urval: Bekvämlighets-

urval. Trettioen kvinnor, 

30-70 år, som fem år 

tidigare behandlats för 

gynekologisk cancer och 

utan recidiv eller 

metastaser, erbjöds via 

brev att delta i studien. 

Sexton kvinnor valde att 

delta i studien. 

 

Datainsamling: 

Ostrukturerade, djup-

gående intervjuer. Varje 

deltagare intervjuades två 

gånger, med ett år mellan 

intervjuerna (fem resp. 

sex år efter behandling). 

 

Analysmetod: 

Fenomenologisk analys 

enligt Giorgi. 

+ Tydligt syfte 

+ Urval, data-

insamling och analys 

relevant och tydligt 

beskriven 

+ Forskaren har 

hanterat sin egen 

förförståelse  

+ Resultatet är 

logiskt, tydligt och 

tydligt beskrivet 

+ Resultatet 

presenteras utifrån 

teoretisk 

referensram. 

 

- Forskarens relation 

till urvalet saknas 

- Resultatet är ej 

överförbart till andra 

sammanhang. 

Kvinnorna berättade om sina 

upplevelser i samband med diagnos 

och behandling, hur de hanterade 

dessa upplevelser och hur sjukdomen 

påverkat deras liv. Deltagarna 

representerade tre olika typologier;  

- De känslo- och relationsorienterade 

kvinnorna, som hade varit öppna 

med sin sjukdom, vilket lett till stöd 

från andra och djupare kontakt med 

sig själv och andra. 

- De aktivitetsorienterade kvinnorna, 

som fokuserade på att fortsätta sitt 

vanliga liv, såg ljust på framtiden, 

och blev försjunkna i aktiviteter för 

att slippa tankar om hur sjukdomen 

påverkade dem och deras familjer. 

- De självbehärskade kvinnorna, som 

inte bearbetat sin sjukdoms-

upplevelse och beskrev det som 

något de undvek att uppmärksamma. 

De trängde bort jobbiga tankar och 

känslor och verkade ha lite stöd från 

familj och vänner. Vissa av dessa 

kvinnor uttryckte att livet var okej, 

men hade samtidigt osäkra känslor 

angående framtiden. 



 

  

 

Författare 

Titel, tidskrift 

Land 

 

Syfte 

 

Metod 

Värdering 

(styrkor och 

svagheter) 

 

Resultat 

Författare: Sekse, R. J. 

T., Blaaka, G, Buestad, I, 

Tengesdal, E, Paulsen, A 

& Vika, M. (2013a).  

 

Titel: Education and 

counselling group 

intervention for women 

treated for gynaecological 

cancer: Does it help? 

 

Tidskrift: Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences, 28(1), 112-121. 

 

Land: Norge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att få insikt i kvinnors 

egna levda erfarenheter 

av att delta i en 

utbildnings- och 

rådgivningsgrupp efter 

botande behandling för 

gynekologisk cancer. 

Design och metod: 

Kvalitativ studie med 

deskriptiv och 

interpretativ design. 

 

Urval: Kvinnor från tre 

av sex utbildnings- och 

rådgivningsgrupper i 

olika norska städer 

erbjöds att delta i studien, 

17 av 21 kvinnor tackade 

ja. Kvinnorna hade 

genomgått behandling 

för gynekologisk cancer 

de senaste 2 åren och 

deras ålder varierade från 

sena 20-årsåldern till 

ungefär 80 år. 

 

Datainsamling: En till 

två timmar långa 

intervjuer i fokusgrupper. 

 

Analysmetod: 

Fenomenologisk analys 

med inspiration av 

Giorgi, Kvale och van 

Manen. 

 

+ Tydligt syfte 

+ Urval relevant och 

tydligt beskrivet 

+ Datainsamling 

relevant och tydligt 

beskriven 

+ Forskaren har 

hanterat sin egen 

förförståelse i både 

datainsamling och 

analys 

+Dataanalys relevant 

och tydligt beskriven 

+ Resultatet tydligt 

beskrivet, logiskt 

och begripligt 

+ Resultat 

presenteras i 

förhållande till 

teoretisk referensram 

och hypotes/teori/ 

modell 

 

- Relationen 

forskare-urval ej 

tydligt beskriven. 

 

De huvudsakliga fynden visade att 

deltagandet i stödgruppen beskrevs 

som en särskild gemenskap av 

ömsesidig förståelse och 

tillhörighet.  

Utbildning och utbyte av kunskap 

gav tydligare ord och förståelse för 

kvinnornas egna levda erfarenheter. 

Förekomsten av engagerad och 

professionell vårdpersonal angavs 

vara avgörande för utfallet av 

gruppinterventionen. 



 

  

 

Författare 

Titel, tidskrift 

Land 

 

Syfte 

 

Metod 

Värdering 

(styrkor och 

svagheter) 

 

Resultat 

Författare: Sekse, R. J. 

T., Gjengedal, E., & 

Råheim, M. (2013b). 

 

Titel: Living in a changed 

female body after 

gynecological cancer 

 

Tidskrift: Health Care for 

Women International, 

34(1), 14-33. 

 

Land: Norge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att få djupare förståelse 

för kvinnors levda 

erfarenheter av att leva i 

en förändrad 

kvinnokropp, fem till sex 

år efter behandling av 

gynekologisk cancer. 

Metod och design: 

Kvalitativ med deskriptiv 

och interpretativ design. 

 

Urval: 
Bekvämlighetsurval. 

Kvinnor, 30-70 år, som 

avslutat behandling för 

gynekologisk cancer, 

utan recidiv eller 

metastaser och som följts 

upp under 5-6 år på en 

öppenvårdsklinik på ett 

universitetssjukhus i 

Norge. Trettioen kvinnor 

tillfrågades, varav 16 

kvinnor valde att delta i 

studien 

 

Datainsamling: 
Djupgående intervjuer 

vid två tillfällen per 

deltagare. Sammanlagt 

32 intervjuer. 

 

Analys: Fenomenologisk 

analys inspirerad av 

Giorgi och van Manen. 

 

+Tydligt syfte 

+ Urval relevant och 

tydligt beskrivet 

+ Datainsamling och 

analys relevant och 

tydligt beskrivet 

+ Resultatet är 

logiskt, begripligt 

och tydligt beskrivet 

+ Resultatet 

redovisas i 

förhållande till 

teoretisk referensram 

 

- Relationen 

forskare-urval 

otydligt 

- Forskaren har ej 

hanterat sin egen 

förförståelse 

Intervjuerna visade att 

erfarenheterna av att leva i en 

förändrad kvinnokropp innefattade 

upplevelser av kroppslig tomhet, 

svängningar i kroppstemperaturen, 

konsekvenser i sexlivet, sårbarhet 

och osäkerhet. 

Kvinnorna upplevde det utmanande 

att återfå förtroende till sina 

förändrade kroppar. De beskrev en 

känsla av att vara i en främmande 

kropp de inte kunde fly från. 

Känslan av alienation och brist på 

kontroll avtog gradvis och följdes 

av en upplevelse av en mer hemlik 

känsla. De upplevde dock 

fortfarande sina kroppar som 

sårbara och något oförutsägbara, 

särskilt i förhållande till sin partner. 



 

  

Författare 

Titel, tidskrift 

Land 

 

Syfte 

 

Metod 

Värdering 

(styrkor och 

svagheter) 

 

Resultat 

Författare: Senn, B., 

Gafner, D., Happ M.B., 

Eicher, M., Mueller M.D., 

Engsberg S. & Spirig, R. 

(2011). 

 

Titel: The unspoken 

disease: Symptom 

experience in women with 

vulval neoplasia and 

surgical treatment: A 

qualitative study 

 

Tidskrift: European 

Journal of Cancer Care, 

20(6), 747-758. 

 

Land: Schweiz 

Att få en övergripande 

förståelse för symptom 

och symtomrelaterade 

erfarenheter hos kvinnor, 

under de första sex 

månaderna efter 

kirurgisk behandling av 

vulvaneoplasi, utifrån ett 

patientperspektiv och 

deras socio-kulturella 

sammanhang. 

Design och metod: 

Kvalitativ studie med 

interpretativ design. 

 

Urval: Ändamålsenligt 

urval. Kvinnor över 18 år 

med diagnos 

vulvaneoplasi och som 

genomgått kirurgisk 

behandling under de 

senaste sex månaderna, 

rekryterades från ett 

schweiziskt och två tyska 

universitetssjukhus. 

Tjugo kvinnor 

inkluderades i studien. 

 

Datainsamling: 

Berättande intervjuer. 

 

Analysmetod: 

Dataanalys parallellt med 

datainsamling i sju steg, 

enligt Diekelmann et al. 

+ Urvalet och 

datainsamling är 

relevant  

+ Datainsamling och 

dataanalys relevant 

och tydligt beskrivet 

+ Resultatet är 

logiskt begripligt 

och tydligt beskrivet 

+ Resultatet 

redovisas i 

förhållande till 

teoretisk referensram 

 

- Syftet otydligt 

beskrivet 

- Urvalsförfarande 

något otydligt 

beskrivet 

- Relationen 

forskare-deltagare 

beskrivs ej 

- Forskaren har ej 

beskrivit sin egen 

förförståelse. 

 

Elva av deltagarna fick sin diagnos 

sent, vissa drog ut på sitt 

läkarbesök, medan vissa upplevde 

sig felbehandlade. Sjukdomen 

upplevdes undanskymd i samhället, 

stigmatiserad och associerad med 

lösaktighet. Nästan alla kvinnor 

undvek att tala om lokalisationen 

för sin sjukdom, utan benämnde 

den med andra termer. Operationen 

påverkade kvinnornas självbild 

gällande sexualitet, attraktivitet och 

självkänsla. Deltagarna upplevde 

olika sårrelaterade symtom, 

exempelvis blödning, svullnad, 

rodnad, klåda och odör. Känslor 

som uppkom i samband med 

sjukdomen var genans, osäkerhet, 

rädsla och sorg. Diagnosen, 

operationen och de post-operativa 

symtomen påverkade de intima- 

och de sociala relationerna hos 

vissa kvinnor. Även relationen till 

sjukvårds-personal påverkades i 

vissa fall. Många deltagare yttrade 

rädsla för progression eller recidiv. 



 

Bilaga 3  
Tabell 2. Översikt över inkluderade artiklars fördelning i kategorier och underkategorier. 

 

 

 

 

Artikel 

 

 

Att uppleva 

starka 

känslor 

 

Att uppleva en förändrad kropp 

 

 

Att uppleva ett behov av stöd 

 

 

Att sträva 

efter ett 

vanligt liv 

 

Att inte 

känna igen 

sin kropp 

 

Kroppen 

som hinder 

 

Förändrat 

sex och 

samliv 

 

 

Stöd från 

närstående 

 

Stöd från 

andra i samma 

situation 

 

Stöd och 

information från 

sjukvården 

 

Ding et al. (2015) X X  X X X  X 

Ekwall et al. (2014)  X X  X X X  

Grunfeld & Cooper (2012) X  X     X 

Jefferies & Clifford (2012) X X X X     

Laranjeira et al. (2013) X X  X X   X 

Lloyd et al. (2014) X X X X X X X X 

Sekse et al. (2012) X    X   X 

Sekse et al. (2013a) X X  X     

Sekse et al. (2013b)      X X X 

Senn et al. (2011) X X X X   X  


