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Sammanfattning:  

Bakgrund: Gynekologisk cancer är en vanlig cancerform bland kvinnor. Årligen drabbas 

cirka 3000 kvinnor av sjukdomen i Sverige. Behandlingen kommer alltid att innebära en 

påverkan på den sexuella hälsan i varierad grad. Som sjuksköterska kan det upplevas svårt att 

tala om de sexuella problem som kan uppstå i samband med behandling. För att bevara 

kvinnornas värdighet är det viktigt att se dem som människor, vilket innebär att se till alla 

deras mänskliga behov.  

Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelse av sexuell hälsa under och efter behandling 

av gynekologisk cancer. 

Metod: En litteraturstudie med systematisk sökning. Tolv vetenskapliga artiklar inkluderades 

i resultatet framsökta i databaserna Medline och Cinahl. Resultatet sammanställdes med hjälp 

av integrerad analys.   

Resultat: Kvinnor som genomgår behandling av gynekologisk cancer kunde uppleva en rad 

olika förändringar relaterat till den sexuella hälsan. Oro och rädsla i samband med sexuell 

aktivitet var vanligt förekommande bland kvinnorna, vilket kunde påverka kvinnans 

relationer. De upplevde också i varierad grad en rad kroppsliga förändringar samt förändrad 

kroppsuppfattning. Kvinnorna önskade tydligare information om behandlingens effekter på 

kroppen och sexualiteten.  

Slutsats: Litteraturstudien visade att den sexuella hälsan förändras under och efter behandling 

av gynekologisk cancer. Förändringarna var av varierad grad men innefattade både kroppsliga 

förändringar, emotionella förändringar, och en förändrad relation till sin partner. Även 

kroppsuppfattningen påverkades hos vissa kvinnor. Genom att förbättra informationen och 

göra kvinnorna medvetna om de väntade förändringarna kan deras värdighet lättare 

upprätthållas. 
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1. Inledning 

Gynekologisk cancer är en vanlig cancerform hos kvinnor. Chansen att 

överleva en gynekologisk cancer har ökat, vilket innebär att flera kvinnor idag 

lever med konsekvenser efter behandling (Pettersson, 2013). Behandling av 

gynekologisk cancer medför alltid en påverkan på sexualiteten. Enligt National 

Cancer Institute har 50 % av kvinnorna som genomgått behandling kvarstående 

sexuell dysfunktion (Bergmark, 2013). För många människor är sexualiteten en 

viktig del i upplevelsen av livskvalité och betraktas som värdefull. Behovet av 

sexuell samvaro och ett aktivt sexualliv varierar dock och upplevs inte av alla 

som lika viktigt (Hulter, 2014).  

Intresset för sexuell hälsa vid gynekologisk cancer väcktes under 

verksamhetsförlagd utbildning då det noterades att ämnet inte togs upp med 

patienter som var under behandling för diagnosen. Funderingar kring 

sjuksköterskans roll i ämnet påbörjades, och även kring hur kvinnorna 

upplevde den sexuella hälsan efter behandling. En djupare förståelse för 

kvinnors upplevelser kan troligtvis hjälpa sjuksköterskan att förstå och 

tillgodose kvinnans behov.   

2. Bakgrund 

2.1  Gynekologisk cancer 

I Sverige drabbas årligen cirka 3000 kvinnor av gynekologisk cancer (Jerpseth, 

2011). Till gynekologisk cancer räknas vulvacancer, cervixcancer, uteruscancer 

samt ovarialcancer. Jämfört med för 50 år sedan har antalet kvinnor som idag 

insjuknar i sjukdomen minskat. Den gynekologiska cancerform som har den 

största minskningen i antalet insjuknande är cervixcancer. Det kan förklaras 

med införandet av screeningmetoder som gör att sjukdomen kan upptäckas 

redan i förstadiet. Uteruscancer är idag den vanligaste formen av gynekologisk 

cancer i Sverige (Pettersson, 2013).  

Alla kvinnor kan drabbas av gynekologisk cancer men det finns vissa 

riskfaktorer. Endometriecancer som är en vanlig form av uteruscancer är 

relaterat till hög ålder och 95 % av de kvinnor som drabbas är över 45 år 

(Furlow, 2015). Långvarigt bruk av östrogen, postmenopaus och övervikt 

stimulerar livmoderslemhinnan vilket också bidrar till ökad risk för 

endometriecancer (Borgfeldt, Åberg, Anderberg, & Andersson, 2010). Cervix- 

och vulvacancer kan relateras till humant papillomvirus (HPV), vilket är en 

sexuellt överförbar sjukdom (Furlow, 2015). I utvecklingsländer är en av de 

vanligaste cancerformerna bland kvinnor cervixcancer. Det kan förklaras med 

avsaknad av regelbundna cellprovskontroller samt brist på 

vaccinationsprogram (Cancerfonden, 2009). Endometrios och barnlöshet är 

riskfaktorer för att drabbas av ovarialcancer. Det har även visat sig att antalet 

ägglossningar är av betydelse, vilket kan förklara att risken för att drabbas 

minskar vid p-pillerbruk, amning samt vid många graviditeter. De flesta som 

insjuknar i ovarialcancer är mellan 60-70 år (Borgfeldt et al., 2010). 

Gynekologisk cancer kan spridas från den ursprungliga tumören, och bilda 

metastaser i andra organ i kroppen (Furlow, 2015).  
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Gynekologisk cancer kan behandlas med kirurgi, strålning, cytostatika samt 

hormon- och antikroppsterapi. Det vanligaste är att de olika 

behandlingsmetoderna kombineras för att få en så stor påverkan på tumören 

som möjligt (Mårdh, 2013). Fysiska biverkningar av gynekologisk cancerterapi 

är många, men framförallt ses påverkan på urinfunktion, tarmfunktion, 

reproduktionsförmåga, lymfsystemen samt sexualiteten (Bergmark, 2013).  

Att få ett cancerbesked kan upplevas som en stor livskris och medföra 

existentiella frågor, lidande och smärta. Framtiden kan av många ses som oviss 

och livet kan också kännas skört. Beroende på diagnos, prognos och stadie i 

livet kan känslorna variera. Erfarenheter och personlighet spelar också en 

betydande roll i hur beskedet hanteras. Utöver den psykiska reaktionen väntar 

också en rad kroppsliga förändringar i och med behandling av sjukdomen 

(Lorentsen Bruun & Grov, 2011).  

2.2  Sexuell hälsa  

Sexualitet ses av de flesta människor som en värdefull del av livet som ger 

möjlighet till att få känna sig som en kvinna eller man. Sexualitet innefattar 

inte bara samlag och onani, utan hit räknas också närhet, intimitet och 

känslomässig beröring (Hulter, 2014). 

Sexuell hälsa definieras enligt WHO (World Health Organization, 2016) som: 

”Ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, mentalt och socialt välbefinnande i 

förhållande till sexualiteten; det är inte bara avsaknad av sjukdom och skada. 

Sexuell hälsa kräver en positiv och respektfylld inställning till sexualiteten och 

sexuella förhållanden, såväl som möjligheten att ha njutbara och säkra 

sexuella upplevelser, som är fria från tvång, diskriminering och våld”. 

2.2.1 Sexualitet vid gynekologisk cancer  

Sexualiteten påverkas alltid vid en cancerbehandling. I vilken utsträckning 

beror på individuella faktorer samt sjukdomens svårighetsgrad (Bergmark, 

2013). Det kan även bero på hur kvinnan upplever de sexuella förändringarna 

samt vilken möjlighet det finns att diskutera dem (Holmes, Miles, & White, 

2015). Efter behandling av cancersjukdomen kommer de flesta vilja återuppta 

samlivet. För många kan det dock vara förenat med problematik då flertalet 

kroppsliga förändringar sker under själva behandlingen (Lorentsen Bruun & 

Grov, 2011).  

Ett kirurgiskt ingrepp i vulva kan medföra nedsatt elasticitet, slemhinneatrofi 

eller sammanväxningar som kan göra det svårare och mer smärtsamt att 

genomföra samlag. Det här kan ha en inverkan på sexualiteten (Bergmark, 

2013). Kirurgisk behandling vid gynekologisk cancer kan även innebära förlust 

av något organ som är nödvändigt för reproduktionen eller associerat med 

femininitet. Detta kan innebära en belastning för kvinnorna, framför allt för 

dem som är i fertil ålder och önskar barn i framtiden (Jerpseth, 2011).  

2.3 Sjuksköterskans roll 

Enligt International Council of Nurses (ICN):s Etiska Kod är sjuksköterskans 

grundläggande ansvarsområden att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa samt att lindra lidande. Vården ska bedrivas med respekt för mänskliga 
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rättigheter, värdighet samt rätten till fria val. Omvårdnad ska bedrivas 

respektfullt till alla oavsett vem de är (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Målet för hälso- och sjukvården är enligt lag (HSL, SFS 1982;763) 2 §, en god 

hälsa och vård på lika villkor för hela Sveriges befolkning. Vården ska 

bedrivas så den enskilda människans värdighet och alla människors lika värde 

respekteras. Att som sjuksköterska främja en god relation till patienten och 

vara lättillgänglig hör till yrket.  

Sjuksköterskor möter personer med cancerdiagnoser oavsett arbetsplats. 

Genom att använda sig av sina kompetensområden spelar sjuksköterskan en 

viktig roll i mötet. Kompetensområdena finns angivna i svensk 

Sjuksköterskeförenings strategi och beskrivs som: personcentrerad vård, 

samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård samt 

informatik (Furåker & Nilsson, 2013). I mötet med kvinnor som drabbats av 

gynekologisk cancer krävs både flexibilitet och förståelse för kvinnans behov. 

Det hör till professionen att lyckas hitta en balans i mötet så att kvinnans 

öppenhet kring situationen och hennes gränser respekteras (Jerpseth 2011).  

Många sjuksköterskor kan uppleva det svårt att ta upp ämnet sexuell hälsa med 

patienter som drabbats av en gynekologisk cancer. Det här kan vara särskilt 

påtagligt om relationen med patienten inte är väl etablerad. Det kan även 

upplevas svårt att både hitta tid och plats för samtal om ämnet. Många 

sjuksköterskor upplever också att ämnet sexuell hälsa bör tas upp mer med 

patienterna, men för att undvika genans hos berörda parter anses det att 

patienterna själva bör ta upp ämnet. Vissa sjuksköterskor anser att de patienter 

som har en partner sedan tidigare ofta kan hantera problemet själva (Olsson, 

Berglund, Larsson, & Athlin, 2012).  

2.4 Värdighet 

Begreppet värdighet är komplext och kan beskrivas på många olika sätt. Inom 

vårdvetenskapen finns det två olika typer av värdighet, en absolut och en 

relativ. Den absoluta värdigheten är själva människovärdet, vilket är 

oföränderligt och kan inte kränkas. Den relativa är kränkbar och påverkbar av 

yttre omständigheter (Edlund, 2012).  

Patienter och sjuksköterskor beskriver ofta begreppet värdighet som att känna 

stolthet, självständighet, att ha kontroll över sin situation och ha möjlighet att ta 

ansvar. Genom att uppleva sig själv som betydelsefull kan värdigheten bevaras. 

Vid sjukdom och ohälsa kan värdigheten upplevas som kränkt. Patienter kan 

känna sig inplacerade i ”sjukdomsfack” och den person individen tidigare 

upplevt sig vara hamnar i skymundan (Edlund, 2012).  

Inom vården finns det olika situationer som kan äventyra patienters upplevelse 

av värdighet. Det krävs finkänslighet av sjuksköterskan för att lyckas bevara 

patientens värdighet. Värdigheten kan bekräftas genom att patienten upplever 

sig trovärdig, älskad, sedd och betraktad som en person. Att inte bli sett 

upplevs kränkande och kan skapa en känsla av skam och skuld (Edlund 2012).  

Bristande information om sin situation och behandling gör att patienten inte 

kan medverka och ta ansvar för sin situation. Det kan bidra till ilska och göra 
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att värdigheten upplevs som kränkt (Edlund, 2012). Att inte kunna klara sig 

själv på samma sätt som förut gällande exempelvis hygien kan också upplevas 

som kränkande mot värdigheten. Det är viktigt att omvårdnaden kring 

patienten då ständigt sker på ett vis som hjälper patienten till en bevarad 

integritet. Sjuksköterskan ansvarar för att omvårdnaden sker på ett värdigt sätt 

(Edlund, 2012).  

3. Problemformulering 

Som tidigare beskrivits är problematiken kring sexuell hälsa vid gynekologisk 

cancer stor. Sjuksköterskor kan uppleva det svårt att prata om sexuell hälsa 

med patienter, varpå det ofta undviks. Att få en övergripande bild av problemet 

kan troligen inte bara hjälpa kvinnor under och efter behandling, utan också 

sjuksköterskor i det dagliga arbetet. Genom en uppföljning efter själva 

cancerbehandlingen kan troligen ett annat resultat finnas, varpå denna studie 

kommer att behandla även detta. Genom ökad förståelse för hur den sexuella 

hälsan kan upplevas under och efter behandling av gynekologisk cancer kan 

möjligen sjuksköterskorna bemöta kvinnorna på ett värdigare sätt.  

4. Syfte 

Syftet var att beskriva kvinnors upplevelse av sexuell hälsa under och efter 

behandling av gynekologisk cancer.  

5. Metod 

5.1 Design 

Metoden som användes var en litteraturstudie med systematisk sökning och en 

deskriptiv design. Kristensson (2014) menar att en litteraturstudie är en 

överskådlig sammanställning av aktuell forskning inom det valda 

problemområdet. Det ligger till grund för att evidensbaserat arbete ska kunna 

bedrivas inom hälso- och sjukvård.  

5.2 Sökstrategi 

För att få fram relevant forskning genomfördes sökningen i databaserna 

CINAHL Plus with Full Text och Medline, då de är stora inom 

omvårdnadsvetenskap. Meningsbärande ord identifierades utifrån syftet och 

utgjorde därmed en grund för sökningen. Dessa var: women, experience, 

sexual health och gynecologic cancer. För att bredda sökningen och inte 

begränsa viktig och användbar data användes även synonymer till orden som 

hittades i databasernas egna ordlistor, Thesaurus.  För att specificera sökningen 

användes databasernas indexord (Kristensson, 2014). I Tabell 1 redovisas 

indexord och fritextsökord i respektive databas. 
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Tabell 1: Indexord och fritextord i respektive databas 

 CINAHL Plus with full 

text 

Medline 

Indexord Female Female 

 Women Women 

 Cancer Patient Patients 

 Sexuality Sexuality 

 Sexual Health  Sexual behaviour 

 Genital neoplasms, 

female+ 

Genital neoplasms, 

female+ 

  Life change event 

Fritextord Gynecologic cancer Gynecologic cancer 

 Experience Experience 

 

Fritextsökning användes för ”experience” samt ”gynegologic cancer” då de 

inte fanns som indexord. För att utöka sökningen användes indexorden 

”patients” samt ”cancer patient” i kombination med ”women” och ”female”. 

Efter att sökorden valts ut bestämdes vilka avgränsningar sökningen skulle ha. 

I CINAHL Plus with Full Text användes begränsningarna ”peer-reviewed” som 

innebär att artiklarna är vetenskapligt granskade innan publikation (Olsson & 

Sörensen, 2011), ”English language” samt artiklar från 2006-2016 då endast 

aktuell forskning var intressant. I Medline blev begränsningarna ”English 

language” och artiklar från 2006-2016. Begränsningen ”peer-reviewed” 

behövde inte användas i Medline då databasen endast innehåller artiklar som är 

granskade innan publikation. (Olsson & Sörensen, 2011).  

Sökningen började med att varje ord söktes var för sig, för att sedan 

kombineras med booleska sökoperatorer. Booleska sökoperatorer är 

nödvändigt för att kunna genomföra en litteratursökning då det kan öka 

senvitiviteten och specificiteten i sökningen (Kristensson, 2014). Se bilaga 1, 

sökmatris. 

5.3 Urval  

För att begränsa studien och få fram resultat som svarade på syftet valdes 

lämpliga inklusions- och exklusionskriterier ut. Artiklar som berörde sexuell 

hälsa i samband med behandling av gynekologisk cancer samt kvinnor över 18 

år bildade inklusionskriterier. Till kvinnor menas alla de med biologiskt, 

kvinnligt kön. I viss litteratur beskrevs bröstcancer tillhöra genitalcancer. 

Artiklar som berörde bröstcancer valdes att exkluderas då det inte var relevant 

för studiens syfte. Den slutgiltiga sökningen resulterade i totalt 68 artiklar. I det 

första urvalet lästes rubrikerna och 30 artiklar valdes ut till urval två där 

abstracts lästes. Därefter återstod 15 artiklar vid urval tre som lästes i sin 

helhelt och granskades avseende vetenskaplig kvalité. Slutligen inkluderades 

12 artiklar som svarade på syftet och höll god vetenskaplig kvalité (Forsberg & 

Wengström, 2016). Se bilaga 1, sökmatris. 

5.4 Värdering 

För att granska artiklarnas vetenskapliga kvalité användes granskningsmallar 

för kvalitativa och kvantitativa studier (Forsberg & Wengström, 2016). 
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Författarna granskade artiklarna enskilt för att sedan jämföra om samma 

artiklar valts ut. Det här gjordes för att få så hög kvalité som möjligt på 

granskningen. Vid granskningen hölls framförallt fokus på metod- och 

resultatdel. Vid bedömning av kvalitativa studier togs det ställning till 

resultatets trovärdighet. Vid kvantitativa studier gjordes istället en bedömning 

om artiklarna diskuterat validitet och reliabilitet. Det var även viktigt att 

metoden var väl beskriven och att etiska aspekter fanns med i artikeln. Artiklar 

med tydligt redovisat resultat och som svarade på litteraturstudiens syfte 

inkluderades. Tre artiklar exkluderades från studien. En artikel var en 

sekundärkälla, en artikel svarade inte på studiens syfte och den tredje höll inte 

tillräcklig vetenskaplig kvalité för att inkluderas (ibid.).  

5.5 Dataanalys 

Efter att ha granskat artiklarna och valt ut de som höll vetenskaplig kvalité 

användes en integrerad analys (Kristensson, 2014). Det är en analysmetod som 

kan användas för att sammanställa resultatet i en litteraturstudie. Till en början 

lästes artiklarna igenom i sin helhet för att identifiera likheter och skillnader i 

resultaten. De likheter som svarade på litteraturstudiens syfte sorterades 

därefter upp i lämpliga kategorier och underkategorier som utgjorde grunden 

för litteraturstudiens resultatdel (Kristensson, 2014). Kategorierna och 

underkategorierna bearbetades flertalet gånger för att slutligen fastslås till tre 

mer övergripande huvudkategorier samt åtta underkategorier.  

5.6 Etiska överväganden 

Vid all forskning som bedrivs är det viktigt att beakta olika etiska aspekter. 

Artiklarna som inkluderades i studien var godkända av en etisk komitté, 

alternativt att författarna själva gjorde en bedömning att studien hade skett 

under goda etiska förhållanden. Vid bedömning avseende etik letades efter att 

deltagarna givit samtycke, att deltagandet var frivilligt, att persondata 

hanterades på ett säkert sätt, att deltagarna behandlades rättvist, att risken av 

skada minimerats samt att studien varit noggrant övervägd (Kristensson, 2014).  

All data som svarade på syftet redovisades i studien för att undvika 

förvrängning av resultatet och författarnas egna åsikter åsidosattes (Reitan, 

2003). 

6. Resultat  

Resultatet är en sammanställning av 3 stycken kvantitativa artiklar, 8 stycken 

kvalitativa artiklar och 1 artikel med både kvalitativ och kvantitativ metod. 

Efter att ha gått igenom resultatet i samtliga artiklar identifierades ett flertal 

underrubriker och slutligen även tre huvudrubriker, vilket var: En förändrad 

sexuell hälsa, en annorlunda kropp samt information från hälso- och 

sjukvården. För att göra resultatet lättöverskådligt har de olika kategorierna 

radats upp i en översiktstabell. Artiklarna har givits varsin siffra utifrån 

ordningen i referenslistan. Artikelmatrisen visar vilken siffra som tillhör vilken 

artikel. 
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Tabell 2. Översiktstabell  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
En förändrad sexuell 

hälsa 
            

Minskad lust   X  X X  X X  X   
Urin- och 

tarmproblematik  
   X X   X     

Kroppsliga förändringar   X X X  X X X X X  X 
Oro och rädsla    X    X  X  X X 

Förändrade relationer  X X X X X  X X  X X 

En annorlunda kropp             

Förändrad femininiteet X     X   X    
Varierad 

kroppsuppfattning 
  X X X X   X   X 

Information från hälso- 

och sjukvården 
            

Bristande information X    X   X   X X 

Behov av information  X    X    X X X X 

 

6.1 En förändrad sexuell hälsa 

6.1.1 Minskad lust  

Minskad lust att utföra sexuell aktivitet var ett vanligt förekommande problem 

och flera av kvinnorna med gynekologisk cancer upplevde liten till ingen lust 

alls (Barbera, Fitch & Adams, 2011; Burns, Costello, Ryan-Woolley & 

Davidson, 2007; Froeding, Ottosen & Rung-Hansen, 2014; McCallum et al., 

2014;). Minskat sexuellt intresse var i en studie förknippat med hög ålder, 

postmenopausal status och kort tid sedan behandling (McCallum et al., 2014). 

Vissa kvinnor upplevde att minskad lust kunde orsaka problem i relationen då 

partnerns sexlust fanns kvar och kvinnan inte kände intresse alls (Burns et al., 

2007). Några andra kvinnor beskrev att lusten kom tillbaka efter några månader 

medan vissa upplevde att besvären kvarstod i flera år (Jefferies & Clifford, 

2011). Att inte känna någon lust kunde upplevas som oroande och stressande 

eftersom det tidigare varit en självklar del av livet. En kvinna upplevde att 

lusten varit obefintlig under och efter strålbehandling men beskrev att det här 

delvis berodde på blödningar och illaluktande vagina (Bilodeau & Bouchard, 

2011).  

6.1.2 Urin- och tarmproblematik 

Majoriteten av kvinnorna som genomgått behandling för cervixcancer 

upplevde tarm- och urinproblematik efter operation. Problematiken hade en 

negativ påverkan på sexuella relationer. Det kunde vara svårt att vara intim 

med sin partner då behovet av toalett alltid fanns där. En kvinna berättade att 

hon hade diarréer som orsakade smärta, vilket gjorde det omöjligt att 

genomföra ett samlag med sin make. De kvinnor som ändå var sexuellt aktiva 

med sin partner upplevde en stor oro under sexuell aktivitet, relaterat till rädsla 

för tarm- och urinproblematiken (Burns et al., 2007). Urinträngningar under 

samlag kunde också förekomma, vilket gjorde det svårt att slappna av och 

därmed uppnå orgasm (Jefferies & Clifford, 2011). Besvär från urinvägar 

beskrevs vidare i en annan studie där det upplevdes att ökad urinmängd och 



8 

 

återkommande urinvägsinfektioner ledde till oro för att känna smärta under 

samlag. Det fanns också kvinnor som var i behov av att bära urinkateter då 

urinvägarna skadats i och med strålningen, vilket gav en påverkan på 

sexualiteten. Samma studie berättade om en kvinna som fick en kolostomi 

upplagd efter behandling av cervixcancer. Det orsakade minskad förmåga till 

sexuell aktivitet och känslan av att inte våga röra sig ordentligt under samlag 

(Bilodeau & Bouchard, 2011).   

6.1.3 Kroppsliga förändringar 

Kvinnor som behandlades för vulvacancer kunde uppleva en förändrad 

känslighet i området efter behandling. Känslan beskrevs som ”bortdomnad”, 

”annorlunda känsla” samt ”obekväm känsla” (Barlow, Hacker, Hussain, & 

Parmenter, 2013). Många av kvinnorna med gynekologisk cancer upplevde 

också svårigheter att få orgasm efter operation, antingen fick de aldrig orgasm 

eller så förekom det mer sällan än förut (Barlow et al., 2013; McCallum et al., 

2014). Svårigheter att uppnå orgasm beskrevs av vissa kvinnor som ett 

övergående problem (Froeding et al., 2014). 

En upplevelse av att ha en förminskad vagina var också ett problem som 

förekom bland kvinnor med gynekologisk cancer (Bilodeau & Bouchard, 2011; 

Lloyd, Briggs, Kane, Jeyarajah & Shephard 2014). Upplevelsen gjorde att vissa 

kvinnor undvek sexuell samvaro i rädsla för att känna smärta (Bilodeau & 

Bouchard, 2011). Besvären var oberoende om kvinnorna var sexuellt aktiva 

men problemen upplevdes som värre för dem som hade samlag mer sällan 

(Barbera et al., 2011).  Kvinnorna beskrev också samlagssmärta, domningar i 

vagina samt minskad libido (Lloyd et al., 2014). Symtomen stöds av flera 

andra studier, där kvinnorna också berättade att torra slemhinnor var en 

bidragande orsak till svårigheter att genomföra samlag (Froeding et al., 2014; 

McCallum et al., 2014; Wilmoth, Hatmaker-Flanigan & LaLoggia, 2011). 

Spontana blödningar var något kvinnorna också kunde uppleva vilket ledde till 

frustration och känslan av förlorad kontroll (Barbera et al., 2011; Lloyd et al., 

2014). Spontana blödningar kunde förekomma enbart i samband med samlag 

vilket bekymrade de drabbade (Bilodeau & Bouchard, 2011; Froeding et al., 

2014). Spontana blödningar sågs även som ett hinder för att lyckas planera in 

tidpunkter för sexuella aktiviteter (Lloyd et al., 2014).  

Ett kirurgiskt ingrepp i vagina kunde medföra en upplevelse av att stygnen 

skavde under samlag. Skavandet beskrevs som en obehaglig känsla för både 

kvinnorna och deras partner. Trots besväret kände de flesta kvinnor ingen oro 

över den förändrade känslan utan hade accepterat situationen som den var och 

kunde hantera problemet utan hjälp (Lloyd et al., 2014). 

De kroppsliga förändringarna upplevdes som mer besvärande under 

behandlingarna än efteråt. En studie visade att de flesta av kvinnorna hade mer 

sällan samlag än innan diagnos av gynekologisk cancer. Det var vanligt 

förekommande att de kände mindre upphetsning, och som tidigare nämnts 

besvärades de av torra slemhinnor vid samlag samt svårigheter att nå orgasm. 

Nämnda orsaker var grunden till att samlag inte genomfördes lika frekvent som 

tidigare (Cleary, Hegarty, & McCarthy, 2011). Trötthet kunde också göra det 

svårt att ha en sexuell relation, då samlag helt enkelt inte orkades med 

(Bilodeau & Bouchard, 2011).  En annan studie visade på att majoriteten av 
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kvinnorna hade svårt genomföra samlag på grund av exempelvis vaginal stenos 

(Jefferies & Clifford, 2011). Flera kvinnor uppgav att dilaterande övningar för 

att förebygga vaginal stenos kunde hjälpa dem att våga återuppta sexuella 

aktiviteter när de kände sig redo (Bilodeau & Bouchard, 2011). 

6.1.4 Oro och rädsla  

Både äldre och yngre kvinnor upplevde att deras sexualitet hade förändrats i 

och med diagnosen gynekologisk cancer. De beskrev känslan av att inte längre 

känna sig hel och många upplevde en känsla av inre stress kopplat till de 

fysiska förändringarna i kroppen (Wilmoth et al., 2011). Vissa kvinnor 

upplevde också en skam och blyghet relaterat till sin sexualitet efter 

behandlingen och de kände sig ensamma i sina förändringar (Sekse, Råheim, & 

Gjengedal, 2014). 

Barlow et al., (2013) skrev i sin artikel om kvinnor som genomgått behandling 

för vulvacancer. Rädsla i samband med ett ingrepp i vulva var vanligt 

förkommande bland kvinnorna. Många fruktade smärtsamma samlag efter 

kirurgin och upplevde rädsla över att viktiga sexuella funktioner skulle 

påverkas och njutning inte längre vara möjligt. Rädslan beskrevs även i en 

studie av Lloyd et al., (2014) där kvinnorna upplevde en oro inför sexuell 

intimitet första tiden efter operationen av cervixcancer. Vissa kvinnor undvek 

på grund av det här att ha samlag flera månader efter kirurgi. Andra kvinnor 

uppgav att de återupptog sexuella aktiviteter så fort såret hade läkt (Barlow et 

al., 2013). I en annan studie framgick det åter igen att kvinnorna kände en 

sexuell oro kopplat till rädsla för smärtsamma samlag. Oron upplevdes som 

större om kirurgin hade involverat och förändrat vagina (Froeding et al., 2014).  

Vidare beskrevs att de flesta kvinnor inte upplevde det första samlaget så 

smärtsamt som förväntat (Barlow et al., 2013).  

6.1.5 Förändrade relationer 

Några kvinnor upplevde att relationen med deras partner hade blivit sämre 

sedan behandlingen. De undvek sexuella aktiviteter vilket gjorde att de inte 

längre hade ett tillfredsställande sexualliv (Burns et al., 2007; Cleary et al., 

2011; Jefferies & Clifford, 2011). Den förändrade relationen ledde till en 

känsla av isolering (Jefferies & Clifford, 2011). Det förekom att relationer tog 

slut i samband med behandling på grund av bristande förståelse för kvinnans 

svårigheter inför sexuell samvaro. (Bilodeau & Bouchard, 2011).  Kvinnorna 

beskrev också att de kände sig missnöjda med sitt sexualliv efter behandling av 

gynekologisk cancer (Barbera et al., 2011).  

Kvinnor utan fast partner kunde uppleva svårigheter att etablera nya relationer 

och de kände sig sårbara. Relationssvårigheterna grundade sig främst i en 

rädsla att berätta om operationen och de kroppsliga förändringarna som de 

medfört (Lloyd et al., 2014). Det kunde även upplevas att smärtsamma samlag 

orsakade distans mellan kvinnan och partnern, vilket ledde till en inre oro. 

Några kvinnor trodde att de aldrig mer skulle kunna vara intim med en man 

igen, och att operation och cancern hade blivit ”slutet” på sexualiteten 

(Wilmoth et al., 2011). Trots oro för smärtsamma samlag var de flesta kvinnor 

nöjda i sin sexuella relation (Barlow et al., 2013). Det kunde upplevas som 

svårt att tala med sin partner om sina problem (Sekse et al., 2014). Motsatsen 
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bevisas i en annan studie där kvinnorna fortfarande kände sig bekväma med att 

prata om ämnet och sexuella problem (Cleary et al., 2011). 

De fanns också kvinnor som upplevde att relationen med deras partner hade 

förbättrats och de kände sig emotionellt och sexuellt bekräftade av dem. Bland 

de kvinnor som levde i ett långvarigt äktenskap hade flera accepterat att samlag 

inte förkom så ofta längre. Det ansågs istället viktigare att känna närhet till sin 

partner på andra sätt (Cleary et al., 2011;Wilmoth et al., 2011).  Vidare 

beskrevs i en annan studie att närvaron av partnern sågs som en viktig del i 

upplevelsen av sexualitet. Stunderna med partnern var mer uppskattade än 

tidigare. Många kvinnor uppgav även att de fann sexuell tillfredställelse på 

andra sätt än enbart genom samlag. Att känna värme, närhet, kramar och kärlek 

bidrog till att kvinnorna efter behandling såg deras sexualitet som mer 

tillfredställande än innan (Bilodeau & Bouchard, 2011). I en studie beskrev 

kvinnorna att deras partner visat känslighet inför närmandet av sexuella 

aktiviteter efter behandling. Beslutet om när samlivet skulle återupptas lät 

partnern helt och hållet avgöras av kvinnan. Det här minskade pressen inför 

samlag och upplevdes som en stor känsla av lättnad för kvinnorna (Barlow et 

al., 2013). 

6.2 En annorlunda kropp  

6.2.1 Förändrad femininitet 

Kvinnor i fertil ålder kände sorg över att inte kunna få barn vilket ledde till 

känslan av förlorad femininitet (Akyüz, Güvenc, Üstünsöz & Kaya 2008). De 

kvinnor som fortfarande hade förmåga till reproduktion upplevde att 

femininiteten blev bekräftad i och med barnafödande (Lloyd et al., 2014). I en 

annan studie upplevde drygt hälften av kvinnorna att cancerdiagnosen hade 

påverkat deras femininitet i varierad grad, oavsett om de var fertila eller ej 

(Cleary et al., 2011). Över hälften av kvinnorna i en annan studie beskrev hur 

det kändes som att någonting saknades i deras kropp, de kände sig inte hela. 

För många kvinnor ledde det till att de kände sig mindre sexuellt attraktiva 

(Cleary et al., 2011). 

6.2.2 Varierad kroppsuppfattning  

I en studie med kvinnor som behandlats för vulvacancer framkom det att ett 

mer omfattande kirurgiskt ingrepp hade större inverkan på kroppsuppfattningen 

än ett mindre ingrepp. Vidare beskrevs det att de flesta kvinnorna i studien 

upplevde oförändrad kroppsuppfattning och anledningen till det var att vulva är 

ett område som är lätt att dölja (Barlow et al., 2013). Även kvinnor som 

opererades för cervixcancer upplevde att kroppsuppfattningen var oförändrad 

på grund av tidigare nämnd anledning (Lloyd et al., 2014).   

I och med diagnosen gynekologisk cancer kunde en rad olika händelser ske 

som gjorde att kvinnorna upplevde förändrad kroppsuppfattning i varierande 

grad. I flera studier framgick det att kroppsuppfattningen hade en betydande 

roll i upplevelsen av sexualiteten (Barlow et al., 2014; Bilodeau & Bouchard, 

2011; Lloyd et al., 2014; Wilmoth et al., 2011). 

Vissa kvinnor fick lymfödem i samband med behandling vilket kunde leda till 

svullnad och en negativ inverkan på kroppsuppfattningen (Barlow et al., 2013). 
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I en annan studie beskrevs en oro och fruktan att drabbas av lymfödem då det 

kunde förknippas med ”old lady legs” (Lloyd el al., 2014). 

Det fanns en signifikant skillnad i kroppsuppfattning beroende på ålder. Positiv 

kroppsuppfattning var associerat med hög ålder, medan yngre kvinnor oftare 

upplevde att cancern hade en negativ inverkan på deras kroppsuppfattning 

(Cleary et al., 2011).  

Vissa kvinnor som genomgått behandling för cervixcancer upplevde 

viktuppgång som ett problem och att det hade en negativ inverkan på deras 

kroppsuppfattning (Burns et al., 2007; Bilodeau & Bouchard, 2011). Det 

uppgavs även i ytterligare en studie, där det beskrevs att kvinnorna kände sig 

mindre sexuellt attraktiva på grund av viktuppgång och håravfall i och med 

behandlingen. De kände också att kroppsuppfattningen förändrades på grund 

av ärr från operation och en injektionsport för administration av cellgifter 

(Wilmoth et al., 2011).  

6.3 Information från hälso- och sjukvården  

6.3.1 Bristande information   

Många kvinnor upplevde bristande information från hälso- och sjukvården 

angående behandlingens effekter på kroppen (Burns et al., 2007 ; Jefferies & 

Clifford, 2011; Sekse et al., 2014; Wilmoth et al., 2011). Bortsett från de 

obligatoriska uppföljningssamtalen beskrevs processen att ta sig igenom 

förändringen av sexualiteten som en ensam resa (Sekse et al., 2014).  

Kvinnorna fick inte någon muntlig eller skriftlig information kring 

operationens effekter på sexualiteten (Jefferies & Clifford 2011). Under 

uppföljningssamtalen uppgav majoriteten av kvinnorna att sexuell hälsa inte 

fanns som samtalsämne, trots att de själva upplevde ett stort behov av att prata 

om det här (Burns et al., 2007; Jefferies & Clifford, 2011). En kvinna upplevde 

att hon fick bra information kring operationen under tiden hon låg på sjukhus. 

Behandlingens inverkan på sexualiteten var däremot ingenting hon fick 

information om (Sekse et al., 2014). På grund av bristande information avstod 

flera kvinnor från sexuella relationer i flera månader i rädsla för att det skulle 

orsaka smärta eller skada (Akyüz et al., 2008). 

Det kunde upplevas svårt att vara intim med sin partner och paren kände stor 

besvikelse över att de inte blivit informerade om behandlingens konsekvenser 

på samlivet. En kvinna beskrev att hon ansåg sig ha all rätt att få veta alla 

kroppsliga förändringar som berörde hennes kropp. Det fanns också kvinnor 

som kände sig tjatiga då de själva tog upp problemet med vårdpersonalen. De 

tyckte att responsen var dålig och att de endast fick korta svar tillbaka (Sekse et 

al., 2014).  

6.3.2 Behov av förbättrad information   

Kvinnorna som behandlades för gynekologisk cancer önskade att de fått 

information om möjliga sena effekter av behandlingen samt hur sexualiteten 

kunde påverkas av operation och cellgifter (Burns et al., 2007). En kvinna 

uttryckte att det hade varit mer relevant att få information om långtidseffekter 

och svårigheter relaterat till sexualitet, än att enbart få god information om 

operationen under sjukhusvistelsen. Några andra kvinnor menade att om hälso- 

och sjukvårdspersonalen hade varit mer öppen och förberett dem på de 
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kommande förändringarna hade situationen troligtvis varit lättare att hantera 

(Sekse et al., 2014). Motsatsen bevisas i en annan studie där ungefär hälften av 

kvinnorna önskade få hjälp med deras sexuella hälsa medan andra hälften av 

kvinnorna ansågs sig hantera problemet själva (McCallum et al., 2014). 

Det varierade hur och var kvinnorna önskade få information kring sexualitet 

(McCallum et al., 2014). Sjukhusmiljö ansågs inte som ett optimalt ställe att 

diskutera ämnet på, då samtalsämnet kräver avskildhet (Burns et al., 2007).  

Den vanligaste önskan var samtal med hälso- och sjukvårdspersonal, men det 

önskades även skriftlig information eller samtal i grupp. Det framkom även att 

behov av information och hjälp var störst hos yngre kvinnor samt hos dem som 

genomgått större vaginala förändringar (McCallum et al., 2014).  

En kvinna föreslog att det skulle varit bra om vårdpersonalen talat om 

förändringar i sexualitet varje gång de sågs, och att kvinnan då skulle ha ”hört” 

det då hon var redo. Det ansågs även varit bra om det hade delats ut 

anteckningsblock där möjliga symtom och hur de skulle bemästras fanns 

beskrivet av sjukvårdspersonal (Wilmoth et al., 2011).  

Många upplevde att sexuella relationer var ett svårt ämne att ta upp med 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal och önskade därför att intiativet skulle 

komma från sjukvården (Akyüz et al., 2008; Sekse et al., 2014; Wilmoth et al., 

2011). Att få träffa samma sjukvårdspersonal vid varje uppföljningssamtal 

upplevdes som positivt, då det kändes mer bekvämt och gav kvinnan bättre 

självförtroende. I de fall där kvinnan mötte olika personer kunde bemötandet 

upplevas mer okänsligt och opersonligt (Lloyd et al., 2014). I en studie uppgav 

kvinnorna att de hade velat veta om samlag och andra sexuella aktiviteter var 

tillåtet efter operation samt om det var något speciellt de behövde oroa sig 

över. Informationen kring när sexuell akitivitet kunde återupptas var det aldrig 

någon vårdpersonal som tog upp med dem (Wilmoth et al., 2011).  

6.4 Resultatsammanfattning  

Kvinnor som genomgått behandling för gynekologisk cancer upplevde den 

sexuella hälsan förändrad i varierad grad. Kroppsliga symtom såsom torra 

slemhinnor, samlagssmärta och känslan av förminskad vagina var vanliga 

orsaker till nedsatt förmåga till samlag. Även förändrad kroppsuppfattning, 

minskad lust samt oro och rädsla gjorde att flera kvinnor undvek sexuella 

aktiviteter. Förändringarna kunde ha både positiv och negativ inverkan på 

kvinnans relationer. Det framkom att det fanns ett behov av förbättrad 

information kring behandlingens inverkan på den sexuella hälsan då den 

nuvarande informationen var bristfällig. Hur kvinnorna hanterade sin nya 

situation varierade. Vissa lyckades finna njutning och närhet till sin partner på 

andra sätt än genom enbart sexuell aktivitet och upplevde därmed en 

tillfredsställande sexuell hälsa. Andra kvinnor upplevde att ”någonting 

saknades” och hade mycket svårt att acceptera sin nya situation.  

7. Diskussion  

7.1 Metoddiskussion  

För att besvara syftet gjordes en litteraturstudie med systematisk sökning och 

deskriptiv design. En deskriptiv design användes för att komma åt kvinnornas 
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upplevelser (Kristensson, 2014). För den här studien valdes databaserna 

Medline och CINAHL Plus With Full Text ut, då de är stora inom 

omvårdnadsvetenskap (Forsberg & Wengström, 2016). Sökningen i 

databaserna gav tillräckligt med underlag för den här studien, men för att inte 

missa relevant forskning gjordes också en provsökning i PsycINFO. 

Provsökningen gav inget ytterligare resultat som svarade på syftet och därför 

uteslöts databasen ur studien. 

Sökningen på ämnesordet ”Genital Neoplasms, female” visade sig innehålla 

flera intressanta underliggande ämnesord. Genom att markera ”explode” i 

databasens ordlista utökades sökningen genom att inkludera även de 

underliggande orden. Det här är anledningen till plustecknet som syns efter 

ordet i sökmatrisen. Författarna menar att det här kan ha breddat sökresultatet 

och möjligtvis medfört värdefulla träffar för litteraturstudien.  

Artiklarna i litteraturstudien granskades individuellt av författarna för att inte 

missa relevant data eller riskera missbedömning av artiklarnas vetenskapliga 

kvalité. Någon artikel bedömdes olika och då diskuterades artikelns 

vetenskapliga kvalité och gemensamt beslut togs om den skulle inkluderas i 

studien eller ej. Att granskningen sker var för sig ökar enligt Kristensson 

(2014) litteraturstudiens tillförlitlighet. De 12 artiklar som inkluderades i 

studien höll hög till medelhög kvalité, vilket i sin tur stärker kvalitén i denna 

litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2016). I någon artikel framgick det 

inte tydligt om etiskt godkännande hade givits. Artikeln inkluderades ändå då 

författarna bedömde att studien hade genomförts under etiskt korrekta former 

och resultatet var av värde för den här studien. 

Författarna genomförde en tydlig beskrivning av hur resultatet bearbetats 

genom integrerad analys, vilket också ökar studiens tillförlitlighet (Kristensson, 

2014). Att flera artiklar visade på liknande resultat, antar författarna är 

ytterligare en värdefull styrka i studien och gör den mer trovärdig.  

Urvalet i artiklarna hade en bred spridning av demografisk data. Resultatet 

berör både äldre och yngre kvinnor, kvinnor från olika delar av världen samt 

med olika diagnoser av gynekologisk cancer. De flesta kvinnorna i artiklarna 

hade behandlats med strålning och/eller kirurgi. Kvinnorna var alltifrån 

ensamstående till gifta eller unga kvinnor utan barn. Utifrån det varierade 

urvalet antar författarna att studiens resultat är överförbart till alla kvinnor med 

gynekologisk cancer, oavsett typ av sjukdomen. Eftersom artiklarna berör 

upplevelser av sexuell hälsa upp till 6 år efter behandling antar författarna att 

resultatet är överförbart till kvinnor både kort och lång tid efter behandling av 

gynekologisk cancer. Troligtvis kan inte resultatet överföras till andra 

cancerdiagnoser, där behandling mot de genitala delarna inte förekommer. 

Resultatet antas inte heller vara överförbart på män som drabbats av 

exempelvis testikelcancer eller peniscancer.    

Till en början var tanken att enbart kvalitativa studier skulle inkluderas då 

studien syftade till att undersöka upplevelser (Kristensson, 2014). När 

sökningen påbörjades hittades flera kvantitativa artiklar som verkade 

intressanta för studien.  De kvantitativa artiklar som hittades presenterade data i 

form av exempelvis tabeller där känslor och förändringar av sexualitet stod i 

fokus. Författarna bedömde att artiklarna innehöll data som skulle berika 
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litteraturstudiens resultatdel och valde därför att inkludera även kvantitativa 

artiklar. 

Att tala om sexualitet kan av vissa kvinnor upplevas som svårt och obekvämt 

(Carlsson, 2007). På grund av det här tror författarna att resultatet i studien 

möjligen sett annorlunda ut om endast artiklar med kvantitativ metod hade 

inkluderats. De kvalitativa artiklarna som inkluderades hade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Intervjuer kan ses som mer intimt och personligt än 

användandet av enkäter (Kjällström, 2012). Det kan antas att kvinnorna hade 

varit mer öppna med sin sexualitet om enbart enkäter och mindre personliga 

metoder använts. Vid en kvalitativ intervjustudie kanske inte all information 

om den sexuella hälsan och problemen kring den framkommer på grund av 

blyghet och tabu kring ämnet. Däremot ansåg författarna att det var av värde 

för studiens syfte att ha med både kvalitativa och kvantitativa artiklar eftersom 

fokus låg på upplevelser av sexuell hälsa. 

Sökning genomfördes med både MeSH-termer och fritextord, vilket kan ses 

som en styrka då det breddar sökresultatet. De ord som inte fanns som MeSH-

termer söktes i fritext. Orden som användes i databaserna sattes ihop med hjälp 

av booleska sökoperatorer. Detta för att kunna kombinera de olika indexorden 

med varandra samt få med närliggande begrepp. Eftersom sökningen 

resulterade i en rimlig mängd artiklar behövdes inte ytterligare 

sökkombinationer göras (Kristensson, 2014). Då sökningen genomfördes i 

databaserna var det många artiklar som kom upp i både CINAHL och Medline. 

Den första sökningen skedde i CINAHL och de artiklarna med intressanta titlar 

sparades i en mapp på författarnas inloggning. Det här sparade tid när 

sökningen genomfördes i Medline, då redan utvalda artiklar inte behövde läsas 

igen. De här kan förklara varför antal granskade artiklar var fler i CINAHL än i 

Medline.  

En litteraturstudie ska sträva efter att innehålla all relevant evidens inom valt 

område (Kristensson, 2014).  Några artiklar med intressanta abstracts gick inte 

att få upp i full text. De här artiklarna beställdes då genom fjärrlån för att inte 

undgå material som kunde vara värdefullt för den här studien. Det ansågs av 

författarna öka litteraturstudiens styrka och evidens. 

Artiklarna som söktes fram begränsades till årtalen 2006-2016. En 

litteraturstudie ska sträva efter att innehålla så aktuell forskning som möjligt. 

Det finns däremot inga generella riktlinjer kring hur tidsbegränsningarna ska se 

ut, det avgörs av författarna utifrån undersökningsfrågan (Kristensson, 2014).  

Författarna var intresserade av så modern forskning som möjligt men för att 

inte missa viktig data valdes ändå den här tidsbegränsningen. Den äldsta 

artikeln som inkluderades i den här studien var från 2007 och där gjordes en 

bedömning att forskningen fortfarande var relevant samt stabil över tid. Efter 

diskussion kring hur upplevelser kan förändras över tid, togs ett antagande att 

det troligen inte sker så stor förändring i upplevelsen av sexuell hälsa inom ett 

tioårsintervall. Dock kan behandlingsmöjligheterna möjligen ha förändrats 

vilket i sin tur kan innebära olika grad av påverkan på sexualiteten. Författarna 

valde ändå att ta med den äldre artikeln då den bedömdes vara värdefull för 

resultatet.  
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Att sökningen skedde utan åldersbegränsningar kan förklaras av att 

provsökningen enbart resulterade i artiklar som berörde kvinnor över 18 år. 

Hade sökresultatet sett annorlunda ut hade åldersbegränsning skett vid sökning 

i databaserna. Sökningen genomfördes utan trunkering, vilket kan ha påverkat 

sökresultatet. Om litteraturstudien skulle genomföras igen kan trunkering på 

fritextorden rekommenderas (Forsberg & Wengström, 2016).  

7.2 Resultatdiskussion  

Studiens resultat visade att kvinnor som genomgått en behandling för 

gynekologisk cancer kunde uppleva en rad olika förändringar i den sexuella 

hälsan. Förändringarna kunde vara av varierad grad. Bergmark (2013) stödjer 

studien resultat genom att beskriva hur sexualiteten förändras vid gynekologisk 

cancer. Författarna har valt att diskutera det mest relevanta delarna av resultatet 

utifrån vald teoretisk referensram, värdighet.  

De sexuella besvären beskrevs som svårare för de kvinnor som var minst 

sexuellt aktiva (Barbera et al., 2011). Det angavs inte om de här kvinnorna 

hade en fast partner i nuläget. Författarna antar att kvinnor med en fast partner 

kan känna sig tryggare till att genomföra samlag och därmed uppleva 

symtomen som lindrigare. Det är svårt att dra ett antagande om symtomen 

förvärras vid mindre sexuell aktivitet eller om det är andra omständigheter som 

påverkar situationen. Sundbeck (2013) skriver däremot om vikten att 

regelbundet använda en speciell dilator i vagina eller ha samlag regelbundet för 

att undvika sammanväxningar i vagina efter strålbehandling. Genomförs inte 

dessa rekommendationer kan kvinnan få svårigheter att ha ett tillfredsställande 

sexualliv senare i livet. Utifrån denna fakta kan författarna anta att de mindre 

sexuellt aktiva kvinnorna kan uppleva symtomen som värre på grund av 

frånvaro av samlag och för lite användning av dilator. Skulle informationen 

kring vikten av dilaterande övningar tydligt framgå från vårdpersonal kanske 

fler kvinnor skulle slippa sammanväxningar i vagina efter strålbehandling och 

en bättre sexuell hälsa uppnås.  

I enlighet med Patientlagen (SFS, 2014:821, kap. 3, 1 §) har patienter rätt att få 

information om hela vårdförloppet, inklusive förväntade biverkningar och 

långtidseffekter som behandlingen medför. Litteraturstudien har visat på att de 

flesta kvinnor upplevde bristande information om de sexuella förändringarna 

(Akyüz et al., 2008; Burns et al., 2007; McCallum et al., 2014; Sekse et al., 

2014; Wilmoth et al., 2011). Att inte få fullgod information om sin situation 

kan enligt Edlund (2012) medföra en kränkning av värdigheten. Som 

sjuksköterska anser författarna därför att det är viktigt att meddela kvinnorna 

om alla förväntade långtidseffekter som kan påverka sexualiteten. Genom 

information kan det då antas att värdigheten lättare kan bevaras och kvinnorna 

uppleva sig mer tillfreds med den sexuella hälsan. Att sjuksköterskor antar att 

vissa kvinnor inte har behovet av att få information kring möjliga förändringar 

kan möjligtvis bero på okunskap kring ämnet samt rädsla för att kränka 

individen. Författarna anser att genom ökad kunskap om kvinnornas 

upplevelser av sexuell hälsa kan problemet lättare bemötas. Kotronoulas, 

Papadopoulou och Patriraki (2009) stödjer författarnas antagande genom att 

beskriva orsaker till att sjuksköterskor inte tar upp ämnet med patienter. 

Bristande kunskap om sexualitet och respekt för kvinnornas integritet gör att 

sjuksköterskor undviker ämnet.  
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Vidare visade resultatet att många kvinnor upplevde en rädsla för smärtsamma 

samlag efter operation (Barlow et al., 2013; Froeding et al., 2014; Lloyd et al., 

2014). Hade sjukvården informerat kvinnorna om de sexuella förändringarna 

som kan komma att ske efter behandling kanske inte rädslan hade varit lika 

påtaglig. Om samlag genomförs trots smärta menar Gustavii Kokinen (2010) 

att det här kan leda till vaginism vilket orsakar starka smärtor och omöjliggör 

penetration. Det här är en av många anledningar till att det är av största vikt att 

sjukvården samtalar om ämnet sexuell hälsa med kvinnorna och informerar 

dem om hur smärtsamma samlag kan förebyggas. Carlsson (2007) menar att en 

viktig del i omhändertagandet av kvinnorna är att vara medveten om de känslor 

och upplevelser dem går igenom. Att finnas som stöd för kvinnorna i deras 

förändringar och att öka deras kunskap kan underlätta för dem och motverka 

missuppfattningar kring den nya situationen.  

En kvinna ansåg att sjukvårdspersonalen borde ha pratat om sexuella 

förändringar vid varje tillfälle de sågs, för att tids nog skulle hon vara redo att 

ta in informationen (Wilmoth et al., 2011). Patienters förmåga att ta in och 

bearbeta information kan vara nedsatt vid kristillstånd vilket är en naturlig 

försvarsmekanism (Reitan 2003). Författarna tror att det av den här 

anledningen är viktigt att upprepa information och inte vara rädd för att ta upp 

ämnet sexuell hälsa. Däremot visade resultatet i studien att vissa kvinnor inte 

ansåg sig vara i behov av hjälp (McCallum et al., 2014). Att som sjuksköterska 

ändå lyfta ämnet kan vara viktigare än att undvika det helt i tron om att 

kvinnan ska känna sig kränkt, obekväm eller inte vara i behov av hjälp. 

Artiklarna som inkluderades i litteraturstudien hade alla en ganska begränsad 

variation av deltagarnas etniska bakgrund. I västerländska länder som 

exempelvis Sverige har alla rätt till information kring sexualitet samt 

sexualundervisning i skolan och sexuella rättigheter ses som en självklarhet 

(Sundbeck, 2013). Författarna antar att det här gör att kvinnor i Sverige är mer 

medvetna om vad de har att förvänta sig av en god sexuell hälsa, och därför 

tydligare uttrycker om någonting är fel. I andra länder kan sexualitet ses på 

andra sätt och rättigheterna är inte lika självklara. En bakomliggande faktor till 

hur sexualiteten upplevs i samband med cancer kan vara vilken kultur 

individen kommer ifrån (Carlsson, 2007). Skulle studien inkluderat artiklar 

med större etnisk variation kan resultatet ha sett annorlunda ut. Författarna 

anser utifrån Carlssons (2007) påstående att det är viktigt att sjuksköterskan är 

medveten om hur sexualiteten kan upplevas olika beroende på etnisk bakgrund 

och kultur.  

Förändrad kroppsuppfattning var något kvinnorna i studien kunde uppleva 

(Barlow et al., 2013; Bilodeau & Bouchard, 2011; Burns et al., 2007; Cleary et 

al., 2011; Wilmoth et al., 2011). Yngre kvinnor upplevde oftare en större 

förändring av kroppsuppfattningen än äldre kvinnor (Cleary et al., 2011). 

Förändrad kroppsuppfattning berodde på flera saker, som exempelvis att 

behandlingen ofta kunde leda till att reproduktionsorganen påverkades vilket i 

sin tur kunde orsaka infertilitet hos kvinnan (Akyüz et al., 2008). Resultatet 

stöds av Jerpseth (2011) som påpekar att förlust av reproduktionsorgan kan 

innebära en belastning för kvinnan. Författarna antar att förlorad 

reproduktionsförmåga antagligen är en större förlust för yngre kvinnor som 

ännu inte fått barn än hos kvinnor som är klara med barnafödandet. Det här 
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skulle möjligen kunna förklara skillnaden i kroppsuppfattning mellan äldre och 

yngre kvinnor.  

Studiens resultat visade att vissa kvinnor upplevde en förändrad femininitet i 

och med diagnosen gynekologisk cancer (Akyuz et al., 2008; Cleary et al., 

2011). Andra kvinnor kunde uppleva att femininiteten bekräftades i och med 

barnafödande och att de därmed behöll den oförändrad (Lloyd et al., 2014). 

Sexualitet ses ofta som en värdefull del av livet och ger möjlighet till att få 

känna sig som en man eller kvinna (Hulter, 2014). Vissa kvinnor beskriver sin 

sexualitet efter gynekologisk cancer som ”avkönad” och tanken på att ha ett 

sexualliv känns obekvämt och främmande (Sele, 2003). En tydlig skillnad 

mellan manligt och kvinnligt är just skilda könsorgan. Att genomgå en 

operation som leder till en oigenkännlig vagina gör att känslan av att känna sig 

avkönad lätt kan förstås. Vidare beskrev studiens resultat att någon kvinna 

upplevde att cancerbehandlingen innebar slutet på hennes sexualitet (Wilmoth 

et al., 2011). Författarna anser att om sjuksköterskorna hade haft en öppen 

dialog med kvinnorna gällande den förändrade sexualiteten hade kanske 

känslor som ”avkönad”, slutet på sexuallivet samt förlorad femininitet 

undvikts. Edlund (2012) menar att för att upprätthålla värdigheten krävs det att 

individen ska kunna leva på ett sätt som ger känslan av välbefinnande. Utifrån 

Edlunds (2012) antaganden tror författarna de känslor kvinnorna beskriver kan 

inverka på upplevelsen av välbefinnande vilket i sin tur kan leda till en kränkt 

värdighet.  

Vidare visade resultatet också att kvinnor utan en partner kunde uppleva det 

svårt att etablera nya relationer efter behandlingen (Lloyd et al., 2014). 

Studiens resultat stöds av Bergmark (2013) där det beskrivs att ensamstående 

kvinnor kunde ha svårt att våga inleda en ny relation. De par som däremot hade 

en god relation kunde ofta uppleva den som stärkt efter sjukdomen. Trots att 

vissa kvinnor med partner kunde uppleva en tillfredsställande sexuell hälsa 

fanns det kvinnor som upplevde en negativ förändring i relationen med sin 

partner (Bilodeau & Bouchard, 2011; Burns et al., 2007; Cleary et al., 2011; 

Jefferies & Clifford, 2011; Sekse et al., 2014; Wilmoth et al., 2011). Resultatet 

tyder på att det är väldigt individuellt hur en relation påverkas av en 

gynekologisk cancer och för att inte förbise par som är i behov av hjälp bör det 

inte generaliseras. Enligt Internation Council of nurses (ICN):s Etiska Kod bör 

sjuksköterskan vara lyhörd i bemötandet och respektera patienters värdighet. 

Författarna anser att om sjuksköterskan inte är lyhörd kan det orsaka lidande 

för par som är i behov av hjälp och deras relativa värdighet riskeras att kränkas.  

Gynekologisk cancer drabbar delar av kroppen som kan ses som väldigt intima 

och sexuella. I och med sjukdomen och dess behandling kommer patienten 

tvingas blottlägga sina mest intima delar (Sele, 2003). Det kan antas att det här 

kan upplevas som en kränkning mot värdigheten. Som resultatet visade 

upplevde många kvinnor det som svårt att ta upp frågor som berör den sexuella 

hälsan trots att behovet att prata om det var stort (Burns et al., 2007; Jefferies 

& Clifford 2011). Det är viktigt att sjuksköterskan väger in olika etiska 

aspekter i omhändertagandet av cancersjuka patienter (Wergeland Sorbye, 

2003). Författarna antar att de etiska aspekterna är extra viktiga vid 

gynekologisk cancer för att bevara kvinnornas värdighet, då sjukdomen kan 

upplevas vara ett tabubelagt och skamset ämne att tala om. Patienter med en 
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cancersjukdom kan uppleva att människovärdet kränks om de inte blir bemötta 

som människa utan enbart som patient (Nåden & Saeteren, 2006). De här 

styrks även av Edlund (2012) som beskriver att patienter kan känna sig 

inplacerade i ”sjukdomsfack” och den person de tidigare upplevt sig vara lätt 

glöms bort. Författarna antar att bevarat människovärde innebär att alla 

mänskliga behov tas till vara, däribland också den sexuella hälsan. 

Sjuksköterskan kan då ha en viktig roll i att förebygga sexuell ohälsa genom 

information och undervisning. Genom adekvat information kan värdigheten 

bevaras och kvinnan bemötas som en hel människa. 

7.3 Slutsats 

Kvinnor som genomgått behandling för gynekologisk cancer upplevde 

förändringar i den sexuella hälsan. Förändringarna kunde vara både kroppsliga 

och emotionella och cancern kunde också inverka på kroppsuppfattningen. 

Torra slemhinnor, samlagssmärta, minskad lust, förändrad vagina, svårigheter 

att uppnå orgasm, rädsla för smärta vid sexuella aktiviteter och förändrad 

femininitet var några vanliga problem som upplevdes av kvinnor under och 

efter behandling. De flesta kvinnor som genomgått behandling upplevde 

bristande information från vården angående sexuell hälsa. Behovet av 

information varierade och vissa ansåg sig bemästra problemet själva. De 

kvinnor som hade ett behov av information upplevde svårigheter att själva 

kontakta vården om sina problem och önskade att informationen tagits upp av 

sjuksköterskan eller annan vårdpersonal. Genom att som sjuksköterska 

informera kvinnorna om förväntade problem under och efter behandling ökar 

möjligheten att bevara den sexuella hälsan och därmed kan värdigheten hos 

kvinnorna lättare upprätthållas.  

7.4 Kliniska implikationer 

För att kunna hjälpa kvinnorna att uppleva så god sexuell hälsa som möjligt 

under och efter behandling av gynekologisk cancer kan föreliggande studie 

vara till hjälp för sjuksköterskan i det kliniska arbetet. Genom att ta del av 

litteraturstudien kan sjuksköterskor få ökad kunskap om kvinnornas svårigheter 

gällande sexualitet och önskemål kring information och på så vis lättare 

bemöta dem och bevara deras värdighet. Flera artiklar i studien har visat på att 

kvinnorna önskar att vårdpersonalen tar upp problematiken kring sexuell hälsa. 

Med den här vetskapen behöver inte sjuksköterskan dra sig för att prata om 

sexualitet med kvinnorna utan istället ge dem information och kunskap kring 

hur långvarig problematik kan undvikas. Tidigare forskning har visat på att 

sjuksköterskor tror att vissa kvinnor hanterar problemen kring sin sexualitet 

själva. Den här studien tyder på att sjuksköterskor bör ha en öppen inställning 

till det här området och vara medvetna om att alla kvinnor har individuella 

behov.  

7.5  Förslag på ytterligare forskning 

Studien visade att relationen med kvinnans partner ofta blir påverkad under och 

efter behandling av gynekologisk cancer. Om ytterligare forskning skulle 

bedrivas inom ämnet vore det därför intressant att veta hur partnern upplever 

och hanterar kvinnans förändringar. De artiklar som inkluderades i studien 

följde inte upp kvinnorna längre än cirka 5-6 år efter behandling. Att 

genomföra studier som följer upp kvinnornas sexuella hälsa mer långsiktigt 
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skulle vara värdefullt för att sjuksköterskan eventuellt skulle kunna inge hopp 

om förbättring till kvinnor som genomgår behandling. I litteraturstudien 

framkom det att kvinnorna upplever bristande information från vårdpersonalen 

kring den sexuella hälsan. Därför vore det önskvärt att fördjupa sig i 

sjuksköterskan roll i samtalen kring sexuell problematik. Ur ett 

genusperspektiv vore det även viktigt att veta hur män upplever den sexuella 

hälsan i och med sjukdom som drabbar de genitala organen och om det skiljer 

sig åt från kvinnans upplevelser.  
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Artikelmatris 1(12) 

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Design och ev. metod Värdering Resultat 

Akyüz, A., Güvenc, G., Üstünsöz, 

A., & Kaya, T.(2008).  Living 

With Gynecologic Cancer: 

Experiene of Women and Their 

Partners. Journal of Nursing 

Scholarship, 40(3), 241-247.  

 

Turkiet 

 

 

 

Att beskriva erfarenheten hos 

turkiska kvinnor med 

gynekologisk cancer och deras 

partner. 

Metod: Kvalitativ, 

fenomenologisk metod med 

beskrivande design.  

Inklusionskriterier:  

Ej angivet.  

Exklusionskriterier:  

Ej angivet.  

Urvalsförfarande: Deltagare 

rekryterades till mättnad var 

uppnådd på en gynekologisk 

öppenvårdsklinik i Ankara.  

Urval/Bortfall: 21 par 

tillfrågades om att delta. 19 

kvinnor och 12 partners deltog. 

3 kvinnor var änkor och övriga 

4 partners kom ej på bokad tid. 

Bortfall 2 kvinnor och 6 

partners. 

Studiegrupp: Kvinnorna var 

mellan 43år-70år och männen 

mellan 46år-73år. Tid sedan 

diagnos av gynekologisk 

cancer var mellan 6månader – 

10år.  

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer. 

Analysmetod: Textanalys 

 

Styrkor: Tydlig dataanalys, 

datainsamling tills mättnad 

rådde, deltagare har fått 

bekräfta resultatet 

Svagheter: Ej angivna 

inklusions- och 

exklusionskriterier. 

 

Många deltagare uppgav att det 

var svårt att tala med läkare 

och sjuksköterskor om sexuella 

relationer och ansåg att de inte 

fick adekvat information.  

Flera kvinnor vågade inte ha 

samlag under flera månader på 

grund av rädsla för smärta. 

Det beskrevs i studien om 

sorgen över att inte kunna få 

barn, vilket ledde till känslan 

av förlorad femininet. 
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Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 
Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Barbera, L., Fitch, M., Admas, 

L., Doyle, C., DasGupta, T.. & 

Blake, J. (2011) Improving care 

for women after gynecological 

cancer: the development of a 

sexuality clinic. Menopause, 

18(12), 1327-1333. doi: 

10.1097/gme.0b013e31821f598c 

 

USA 

Syftet med studien var att 

beskriva erfarenheten av att 

starta en specialistklinik där oro 

kan bemötas om sexuell hälsa, 

rehabilitering och livskvalité 

efter behandling hos överlevare 

av gynekologisk cancer.  

 

Metod: Kvalitativ och 

kvantitativ metod, fallstudie.  

Inklusionskriterier: Fullföljt 

behandling för gynekologisk 

cancer, fri från sjukdomen nu, 

fullföljt en sex veckors 

uppföljning med onkologen, 

förväntas vara orolig angående 

sexuell hälsa och livskvalité. 

Exklusionskriterier: Ej 

angivet.  

Urvalsförfarande: 67 kvinnor 

besökte och remitterades till 

kliniken, och av dessa kvinnor 

hade 56 stycken en 

gynekologisk cancer. De 

tillfrågades då om deltagande i 

studien.  

Urval/Bortfall: 56 stycken 

kvinnor deltog.  

Studiegrupp: 56 kvinnor med 

cervixcancer, äggstockscancer 

och livmodercancer.  

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer 

och enkäter.  

Analysmetod: Statistisk analys 

och textanalys. 

Styrkor: Finns intervjuguide, 

tydliga tabeller 

Svagheter: Inga tydliga 

exklusionskriterier, framgår 

inte tydligt om det skett något 

bortfall. 

Behandlingen medförde för 

vissa kvinnor minskad lust till 

sexuell aktivitet och ett 

missnöje till sitt sexualliv. I 

samband med samlag var det 

vanligt att uppleva en rad 

besvär såsom exempelvis torra 

slemhinnor, förminskad vagina, 

samlagssmärta. De här 

problemen var oberoende om 

kvinnan var sexuellt aktiv eller 

ej men upplevdes som värre för 

dem som ej hade regelbundet 

samlag. 

  



 

Artikelmatris 3(12) 

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 
Syfte Metod och ev. design Värderingar Resultat 

Barlow, E. L., Hacker, N. F., 

Hussain, R., & Parmenter, 

G.(2014). Sexuality and body 

image following treatment for 

early-stage vulvar cancer: a 

qualitative study. Journal of 

Advanced Nursing, 70(8), 1856-

1866. doi: 10.1111/jan.12346 

 

Australien 

Syftet var att beskriva kvinnors 

upplevelse av sexualitet och 

kroppsuppfattning efter 

behandling av tidigt stadium av 

vulvacancer. 

 

 

 

Metod: Kvalitativ, 

fenomenologisk metod. 

Beskrivande design. 

Inklusionskriterier: 18år och 

uppåt, förstår engelska i tal och 

skrift, behandlas för tidigt 

stadie av vulvacancer, första 

operationen för cancern. 

Exklusionskriterier: 80år eller 

äldre, annan cancer eller 

medicinskt tillstånd, 

återkommande vulvacancer.  

Urvalsförfarande: Urval 

skedde från en databas över 

kvinnor med diagnosen 

vulvacancer.  

Urval/Bortfall: 41 kvinnor i 

databasen matchade 

inklusionskriterierna. Ett 

avsiktligt urval gjordes för att 

få variation i studiegruppen. 21 

av dessa 41 kvinnor tillfrågades 

om att delta. 10 kvinnor valde 

att delta. Bortfall 11 st. 

Studiegrupp: Medelålder på 

kvinnorna var 58 år (37år-

76år), 70 % av deltagarna hade 

en sexuell relation 

Datainsamlingsmetod:  
Semistrukturerade intervjuer 

under fem månader  

Analysmetod: Textanalys 

Styrkor: Tydliga inklusions- 

och exklusionskriterier, 

Intervjuguide, väl beskriven 

datainsamling 

Svagheter: Alla deltagare i 

studien hade samma etniska 

bakgrund. Stort bortfall. 

Kvinnor upplevde rädsla för att 

återuppta sexuell aktivitet efter 

operation och en förändrad 

känsla i vulva. Trots rädsla 

första tiden kände sig de flesta 

nöjda med sin sexuella relation. 

Kroppsuppfattningen var 

bibehållen hos de flesta 

kvinnor, men sämre hos de som 

genomgått större kirurgiskt 

ingrepp i vulva. Lymfödem 

beskrevs ha en negativ 

inverkan på 

kroppsuppfattningen. 

 

  



 

Artikelmatris 4(12) 

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 
Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Bilodeau, K., & Bouchard, L. 

(2011). The sexuality of 

Quebec women with cervical 

cancer: Looking for love 

despite radiotherapy’s trauma 

to their sexual body. Canadian 

Oncology Nursing Journal. 

21(4), 233-237. doi: 

10.5737/1181912x214233237 

 

Canada 

 

Syftet var att erhålla bättre 

förståelse om sexualiteten hos 

medelålders Quebec kvinnor 

som strålbehandlas mot 

cervixcancer med hänsyn till 

deras egna ord, värderingar och 

livsomständigheter 

Metod: Kvalitativ, 

fenomenologisk metod med 

bekskrivande design. 

Inklusionskriterier: Kvinnor 

40-60 år, avslutat 

strålbehandling mot 

cerxivcancer minst 6 mån 

tidigare, tillhör en fransktalande 

familj etablerad i Quebec sedan 

minst två generationer.  

Exklusionskriterier: 

Ej angivet. 

Urvalsförfarande: 
Patienter rekryterades av 

läkare/sjuksköterska på en 

gynekologisk cancer enhet på 

Montreal sjukhus.  

Urval/Bortfall: 10 personer 

inkluderades, bortfall finns ej 

angivet.  

Studiegrupp: Kvinnor mellan 

40-60 år. Alla hade behandlats 

med cellgifter och strålning. 

Datainsamlingsmetod: 

Intervjuer. 

Analysmetod: Textanalys 

Styrkor: Tydliga 

inklusionskriterier, beskrivning 

av dataanalys, citat från 

intervjuer. 

Svagheter: Framgår ej om det 

skett något bortfall, inga 

exklusionskriterier  

Kvinnorna upplevde en rad 

kroppsliga förändringar. Lusten 

till sexuell samvaro 

förändrades, någon kvinna fick 

besvär från urinvägarna medan 

en annan fick en kolostomi 

vilket i sin tur påverkade 

sexualiteten. Viktuppgång i 

samband med behandlingen var 

också vanligt och påverkade 

kroppsuppfattningen negativt. 

Spontana blödningar och 

trötthet påverkade också 

upplevelsen av den sexuella 

hälsan. Relationen till sin 

partner förändrades beroende på 

deltagare både till det sämre 

och det bättre. 

 

  



 

Artikelmatris 5(12) 

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 
Syfte Metod och ev. design  Värdering Resultat 

Burns, M., Costello, J., Ryan-

Woolley, B., & Davidson, 

S.(2007). Assessing the impact 

of late treatment effects in 

cevical cancer: an exploratory 

study of women’s sexuality. 

European Journal of Cancer 

Care, 16, 364-372. doi: 

10.1111/j.1365-

2354.2006.00743.x 

 

England 

Syftet var att undersöka 

kvinnors sexualitet 2-3 år efter 

behandling av cervixcancer. 

Metod: Kvalitativ, 

fenomenologisk metod med 

explorativ design.  

Inklusionskriterier: Kvinnor 

med cervixcancer där det gått 2-

3 år sedan behandling, fri från 

övriga sjukdomar, över 18 år, 

tidigare deltagare i LENT 

SOMA-studie. 

Exklusionskriterier: De som 

ej förstår engelska i tal och 

skrift, psykisk eller fysisk 

försämrad hälsa.  

Urvalsförfarande: Deltagare 

rekryterades från en annan 

studie, via en databas. 

Deltagarna fick 

informationsbrev om studien.  

Urval/Bortfall: 28 tillfrågades, 

15 avböjde. Slutgiltiga 

studiegruppen var 13 kvinnor.  

Studiegrupp: 13 kvinnor. 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer.  

Analysmetod: Textanalys 

Styrkor: Citat från intervjuer 

finns, tydliga inklusions- och 

exklusionskriterier, tydligt 

formulerat syfte. 

Svagheter: Finns ej angivet 

detaljer om studiegruppen, stort 

bortfall. 

Fysiska effekter av 

behandlingen såsom 

tarmdysfunktion och 

urininkontinens påverkade 

sexualiteten. Vissa kvinnor 

upplevde minskat intresse för 

intimitet. En kvinna upplevde 

att hennes sexuella relation med 

sin partner hade förändrats. 

Kvinnorna upplevde att de fick 

dålig information om effekterna 

av behandlingen och hade 

önskat att de kunnat tala om 

sina sexuella problem med 

någon. 

 

  



 

Artikelmatris 6(12) 

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 
Syfte Metod och ev. design  Värdering  Resultat  

Cleary, V., Hegarty, J., & 

McCarthy, G. (2011). Sexuality 

in Irish Women With 

Gynecologic Cancer. Oncology 

Nursing Forum, 38(2), E87-96 

 

Irland  

Syftet med studien vara att 

undersöka irländska kvinnors 

sexualitet efter en diagnos och 

behandling av gynekologisk 

cancer. 

Metod: Kvantitativ metod med 

deskriptiv design. 

Tvärsnittsstudie.  

Inklusionskriterier: Kvinnor 

över 18 år, minst sex veckor 

sedan diagnos av gynekologisk 

cancer, behandlad med 

kirurgi/cellgifter/strålning 

Exklusionskriterier: Ej 

angivet.  

Urvalsförfarande: De som 

uppfyllde kriterierna för att 

delta i studien tilldelades en 

enkät på en 

öppenvårdsmottagning i södra 

Irland.  

Urval/Bortfall: 136 enkäter 

delades ut, 106 återlämnades. 

Bortfall 30. 

Studiegrupp: 106 kvinnor. 

Medelålder 53.8 år (24år-79år). 

Tid sedan diagnos var mellan 2 

månader och 456 månader.  

Datainsamlingsmetod: 

Enkäter 

Analysmetod: Statistisk analys 

Styrkor: Tydlig beskrivning av 

datainsamling, diskussion kring 

validitet och reliabilitet.   

Svagheter: Studiens resultat är 

ej generaliserbart, finns ingen 

bortfallsanalys. 

Kvinnorna som genomgått 

behandling för gynekologisk 

cancer upplevde torra 

slemhinnor, svårigheter att nå 

orgasm samt mindre 

upphetsning. Det här ledde till 

att samlag genomfördes mer 

sällan än tidigare. Kvinnorna 

upplevde att relationen till 

partnern förändrades och att 

sexuallivet inte längre var 

tillfredsställt.  

 

  



 

Artikelmatris 7(12) 

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 
Syfte Metod och ev. design  Värdering  Resultat  

Froeding, LP., Ottossen, C., 

Rung-Hansen, H., Svane, D., 

Mosgaard, B. J., & Jensen, P. 

T. (2014). Sexual Functioning 

and Vaginal Changes after 

Radical Vaginal Trachelectomy 

in Early Stage Cervical Cancer 

Patientes: A Longitudinal 

Study. The Journal of Sexual 

Medicine, 11(2), 595-604. doi: 

10.1111/jsm.12399 

 

Danmark   

 

Syftet med denna studie var att 

bedöma kort- och långsiktig 

sexuell dysfunktion och 

livskvalité efter radikal vaginal 

trakelektomi (RVT) samt att 

jämföra trakelektomi patienter 

med de som genomgått radikal 

hysterektomi (RAH) och friska 

kvinnor. 

Metod: Kvantitativ metod, 

kvasiexperimentell deisgn  

Inklusionskriterier: Kvinnor 

med cervixcancer som 

genomgått RVT eller RAH. 

Kontrollgrupp: kvinnor över 18 

år, premenopaus, ingen 

cancerdiagnos, ej hysterektomi, 

studenter och sjuksköterskor.  

Exklusionskriterier: 
Metastasering 

Urvalsförfarande: Deltagare 

rekryterades löpande på en 

gynekologisk klinik.  

Urval/Bortfall: 18 kvinnor 

som genomgått RVC, 32 

kvinnor som genomgått RAH, 

30 kvinnor i kontrollgruppen. 

Studiegrupp: De flesta 

kvinnorna hade en partner, 

åldern varierade mellan 23år-

63år.  

Datainsamlingsmetod: 
Enkäter. 

Analysmetod: Statistisk analys 

Styrkor: Tydligt beskriven 

datainsamling, validitet finns 

diskuterat. 

Svagheter: Litet urval, ej 

slumpmässigt urval, stort 

bortfall i kontrollgrupp, 

skillnader i demografiskdata. 

Kvinnorna som haft 

gynekologisk cancer upplevde 

oftare smärta vid samlag samt 

problem med förkortad vagina. 

De här skapade oro för att 

genomföra sexuella aktiviteter. 

De upplevde också vaginala 

blödningar vid samlag.  

 

 

  



 

Artikelmatris 8(12) 

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 
Syfte Metod och ev. design Värdering  Resultat 

Jefferies, H., & Clifford, C. (2011) 

Aloneness: the lived experience of 

women with cancer of the vulva. 

European Journal of Cancer Care, 

20, 738-746. doi: 

10.1111/j.1365/2354.2011.01246.x 

 

England  

 

Syftet var att undersöka 

upplevelser hos brittiska 

kvinnor med vulvacancer. 

Metod: Kvalitativ, 

fenomenologisk metod med 

beksrivande design. 

Inklusionskriterier: Ej angivet 

Exklusionskriterier: Ej 

angivet 

Urvalsförfarande: Deltagarna 

tillfrågades om de ville delta i 

samband med provtagning på 

ett remisscenter.  

Urval/Bortfall: 13 kvinnor 

deltog.  

Studiegrupp: Kvinnorna som 

deltog var mellan 27år-53år 

gamla och hade opererats för 

vulvacancer.  

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer 

som skedde mellan 6 månader 

till 5 år efter operationen.  

Analysmetod: Textanalys 

Styrkor: Tydlig beskrivning av 

studiedeltagare, citat från 

intervjuer återfinns i 

resultatdelen. 

Svagheter: Otydligt syfte, finns 

inte tydligt beskrivna 

inklusions- och 

exklusionskriterier. 

Kvinnorna upplevde att 

kroppsliga förändringar till 

följd av behandlingen 

påverkade deras sexuella 

funktion, vilket ledde till 

minskad intimitet med partnern 

och ökade känslan av att vara 

isolerad. Problemets utbredning 

varierade och kunde förklaras 

av både kroppsliga och 

emotionella faktorer. De flesta 

kunde inte ha samlag lika ofta 

som tidigare. Minskad libido 

var vanligt förekommande. 

Kvinnorna i studien upplevde 

bristande information om 

sexualitet efter behandling, och 

tyckte även att ämnet var svårt 

att ta upp under 

uppföljningssamtalen. 
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Denna beskrivande 

fenomenologiska studie 

undersökte kvinnors levda 

erfarenheter upp till tio år efter 

en radikal vaginal trakelektomi, 

fokuserat på hälsoeffekter 

(fysiska, känslomässiga, sociala 

och funktionella domäner), 

fertilitet, sexualitet och 

utforskandet av långsiktigt 

stödjande vårdbehov. 

Metod: Kvalitativ, 

fenomenologisk metod med 

beskrivande design.  

Inklusionskriterier: 

Kvinnor med stadie 1B1 cervix 

cancer som genomgått vaginal 

trakelektomi mellan 1 till 10 år 

sedan.  

Exklusionskriterier:  

Återkommande cervixcancer 

eller sekundär cancer, nedsatt 

hörsel, oförmåga att läsa och 

tala engelska flytande, stor 

gynekologiskt ingrepp 

Urvalsförfarande: 

81 kvinnor kontaktades med 

förfrågan om att delta i studien.  

Urval/ Bortfall:  

81 kvinnor kontaktades, 35 

kvinnor anmälde intresse och 

12 kvinnor av dessa valdes ut 

strategiskt för att få en så stor 

variation som möjligt bland 

urvalet. 

Studiegrupp: 12 kvinnor i 

åldern 29år- 45år. De flesta 

hade en partner.  

Datainsamlingsmetod: 

Telefonintervju. 

Analysmetod: Textanalys 

 

Styrkor: Pilotintervju utfördes, 

intervjuguide fanns, tydlig 

datainsamling, bred 

urvalsgrupp. 

Svagheter:  
Otydligt beskrivet hur 

deltagarna kontaktades. 

Många kvinnor upplevde oro 

inför intimitet. Vanliga 

kroppsliga förändringar var 

förminskad vagina, 

samlagssmärta, domningar och 

minskat libido. Några kvinnor 

ansåg sig inte ha en förändrad 

sexuell hälsa. 

Kroppsuppfattningen var för 

många oförändrad.  

Någon kvinna upplevde 

femininitet bekräftad genom 

barnafödande. 

Flera kvinnor såg lymfödem 

som en fruktad komplikation då 

det kunde påverka 

kroppsuppfattningen. 

Kvinnor utan partner upplevde 

oro och svårigheter att etablera 

nya sexuella relationer.  

Att vid uppföljningssamtal få 

träffa samma sjukvårdare 

gjorde att kvinnorna kände sig 

mer bekväma och ökade deras 

självförtroende. 
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Syftet var att informera om 

utveckling av 

efterbehandlingsunders-

ökningar och åtgärder för ett 

gynekologiskt cancerprogram 

genom att beskriva 

patientbehov och önskan av 

hjälp. 

Metod: Kvantitativ metod med 

deskriptiv design. 

Tvärsnittsstudie. 

Inklusionskriterier: kvinnor 

över 18 år, engelska eller 

franska i tal och skrift, 

gynekologisk cancer 

Exklusionskriterier: Ej 

angivet 

Urvalsförfarande: Patienter 

som matchade urvalskriterierna 

och hade en bokad tid på ett 

Cancer center kontaktades via 

mail och fick fylla i en enkät 

inför besöket. Pga. låg 

svarsrespons (12 %) utfördes 

även rekrytering direkt på plats 

av sjuksköterskor på Cancer 

centret. 

Urval/Bortfall: Finns inte 

beskrivet hur många som 

tillfrågades och där med går det 

inte att utläsa hur stort bortfallet 

var. 

Studiegrupp: 113 kvinnor, 

ålder 27-89 år (76 % var mellan 

50-79 år). Den vanligaste 

cancern (53 %) var ovarial 

cancer.  

Datainsamlingsmetod: 
Enkäter 

Analysmetod: Statistisk 

analys. 

Styrkor: Tydliga tabeller, 

lättförståelig 

resultatbeskrivning, validitet 

finns diskuterat.  

Svagheter: Saknas 

bortfallsanalys, låg variation av 

studiedeltagares etniska 

bakgrund. Urvalets storlek finns 

inte beskrivet. 

Bland kvinnorna i studien var 

upplevelsen av sexuella 

problem och oro över sexlivet 

vanligt förekommande. Minskat 

sexuellt intresse kunde 

associeras med hög ålder, 

postmenopausal status och kort 

tid sedan behandling.   

Kvinnorna upplevde kroppsliga 

förändringar som exempelvis 

torra slemhinnor, 

samlagssmärta samt svårt att få 

orgasm. 

Önskan om hjälp fanns hos 

ungefär hälften av de deltagare 

som upplevde problem, och var 

vanligare vid ung ålder och 

premenopausal status. Både 

diskussion med 

sjukvårdspersonal kring 

sexualitet och skriftlig 

information var önskvärt bland 

de som ville ha hjälp. 
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Syftet var att fördjupa sig i hur 

kvinnorna beskrev sina 

ansträngningar för att hitta sätt 

att hantera sexuella 

förändringar och intimitet, och 

hur en dialog med hälso- och 

sjukvårdspersonal om dessa 

frågor ägde rum. 

Metod: Kvalitativ ansats med 

hermeneutisk och 

fenomenologisk metod. 

Beskrivande design.  

Inklusionskriterier: 

Behandlad för gynekologisk 

cancer minst fem år tidigare, ej 

metastaser, kvinnor mellan 30-

70 år 

Exklusionskriterier:  

Ej angivet  

Urvalsförfarande: Deltagarna 

kontaktades via email av en 

sjuksköterska med förfrågan om 

att delta.  

Urval/Bortfall: 32 tillfrågades 

och 16 deltog.  

Studiegrupp: Medelålder 56år 

(39år-66år), alla hade 

genomgått kirurgi, de flesta 

hade barn, alla hade partner  

Datainsamlingsmetod: 

Deltagarna genomgick två 

intervjuer under perioden 

december 2005- oktober 2007. 

Den ena var ostrukturerad och 

den andra var semistrukturerad.  

Analysmetod: Textanalys 

Styrkor: Citat från intervjuer 

återfinns i resultatet, 

triangulering av analys, tydliga 

kategorier i resultatdelen 

Svagheter: Svårt formulerat 

syfte, alla har samma etniska 

och kulturella bakgrund, stort 

bortfall 

Kvinnorna upplevde ensamhet 

och blyghet och önskade att 

vårdpersonalen gav inbjudan till 

samtal om sexualitet.  

Bristande information var 

förknippat med ilska och 

besvikelse. En deltagare kände 

stor besvikelse och hon ansåg 

sig ha rätt att få veta alla 

kroppsliga förändringar som 

berörde hennes kropp.  

Det beskrevs även att vissa 

kvinnor upplevde sig tjatiga när 

de själva tog upp ämnet. 

En del kvinnor upplevde 

konsekvenser i sina sexuella 

relationer och tyckte det var 

svårt att tala med partnern om 

problemen. Det gjorde att de 

kände sig ensamma i 

förändringen.  

Kvinnorna upplevde att 

problemen lättare hade 

hanterats om vårdpersonalen 

förberett dem på de kroppsliga 

förändringarna i samband med 

behandlingen. 
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Syftet var att  

beskriva behandlingsrelaterade 

förändringar i  

sexualiteten hos kvinnor med 

ovarialcancer, förstå hur 

kvinnorna hanterar 

förändringarna och att ta reda 

på vilken information de vill ha 

från sjuksköterskor om 

symtomen. 

Metod: Kvalitativ metod. 

Deskriptiv design.  

Inklusionskriterier: Ej 

angivet.  

Exklusionskriterier: 

Ej angivet  

Urvalsförfarande:  
Kontaktades på en 

gynekologisk klinik, där 

deltagarna fick lämna namn och 

nummer vid intresse.  

Urval/Bortfall: 13 deltagare av 

18 intresserade. Bortfall 5. 

Studiegrupp: Kvinnor, 

medelåldern var 56 år (33år-

75år). 8 kvinnor intervjuades 

enskilt och 5 kvinnor deltog i 

en fokusgrupp. 

Datainsamlingsmetod: 

Fokusgrupper och intervjuer.  

Analysmetod: Textanalys 

Styrkor: Triangulering 

användes vid analys. Citat från 

intervjuer och fokusgrupper 

återfinns i texten. Tydlig 

beskrivning av deltagare. 

Intervjuguide finns.  

Svagheter: Saknas inklusions- 

och exklusionskriterier.  

Diagnos och behandling av 

ovarialcancer upplevdes av 

kvinnorna i studien ha negativ 

effekt på sexualiteten oavsett 

ålder och relationsstatus.  

Viktuppgång, håravfall och 

operations ärr hade en negativ 

inverkan på kvinnornas 

upplevelse av 

kroppsuppfattning och 

sexualitet.   

Svårigheter att genomföra 

samlag upplevdes tära på 

relationen med partnern. Vissa 

beskrev motsatsen och hade 

hittat nya sätt att känna närhet 

på. 

Deltagarna upplevde 

informationen från vården som 

bristfällig och hade önskat 

kunskap om hur de sexuella 

förändringarna kunde hanteras. 

 

 


