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SAMMANFATTNING 

Bakgrund Kvinnan får ofta någon typ av sexuell dysfunktion av gynekologisk cancer och 

dess behandling. En gynekologisk cancersjukdom innebär både fysiskt- och psykiskt lidande. 

Stöd har visat positiv effekt för cancerpatienter. Den omvårdnadsteori som valdes för 

examensarbetet var Joyce Travelbees omvårdnadsteori. 

Syfte Att undersöka hur kvinnliga patienter med en gynekologisk cancerdiagnos upplever 

stöd från vårdpersonal relaterat till sex- och samlevnad.  

Metod Detta är en litteraturstudie där artiklar granskades från databasen PubMed. Sjutton 

originalartiklar valdes men två av dessa exkluderades då de ej svarade på 

inklusionskriterierna. Dessa 15 artiklar kvalitetsgranskades med hjälp av granskningsmallar. 

Resultatet analyserades med en innehållsanalys. 

Resultat Kvinnor önskar mer stöd relaterat till sex- och samlevnad. De önskar även att 

partnern involveras i vården. Kvinnorna upplever otillräckligt stöd relaterat till sex- och 

samlevnad gånger kvinnan fått stöd har detta varit otillräckligt. De önskar både få muntlig och 

skriftlig information/rådgivning. 

Slutsats Att drabbas av gynekologisk cancer påverkar hela kvinnan. Kvinnor upplever att de 

får för lite stöd relaterad till sex- och samlevnad och önskar mer stöd från vården i dessa 

frågor. Detta examensarbete skall bidra till att vårdpersonal uppmärksammar dessa kvinnor. 

Nyckelord: Gynekologisk cancer, omvårdnad, sexualitet och socialt stöd. 

  



ABSTRACT 

Background Women often get some type of sexual dysfunction of gynecological cancer and 

its treatment. A gynecological cancer disease involves both physical- and mental suffering. 

Support has demonstrated efficacy for cancer patients. The nursing theory that was selected to 

this bachelor’s thesis was Joyce Travelbee. 

 

Aim To examine how female patients with a gynecological cancer diagnosis feel support from 

health professionals related to sex- and relationships 

 

Method This is a literature review in which articles were searched from the database 

PubMed. Seventeen original articles were selected, but two of these were excluded because 

they did not respond at the inclusion criteria. These 15 articles of quality were assessed using 

audit templates. The results were analyzed using a content analysis.  

 

 

Results Women want more support related to sex- and relationships. The women also want 

their partner to become more involved in care. The women experiencing insufficient support 

related to sex- and relationships times the woman received support, this has been inadequate. 

They want both verbal and written information/advice. 

 

Conclusion To suffer from gynecological cancer affects the whole woman. Women feel that 

they receive little support related to sex- and relationships and want more support from the 

care in these issues. This bachelor’s thesis will contribute to the health professionals pay 

attention to these women. 

 

 

Keyword: Gynecological cancer, nursing care, sexuality and social support.
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BAKGRUND 

Prevalens 

År 2014 diagnostiserades antalet 64 555 maligna tumörer det vill säga elakartade tumörer hos 

totalt 60 524 människor i Sverige. Av dessa var 52% män och 48% kvinnor (Socialstyrelsen, 

2015). Den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor är bröstcancer där 9730 drabbades år 

2014 och hos män är prostatacancer den mest förekommande cancersjukdomen med 10 985 

fall samma år (Socialstyrelsen, i.d.). Det är cirka 3000 kvinnor som får en gynekologisk 

cancerdiagnos varje år och de vanligaste gynekologiska cancerdiagnoserna är äggstock- 

livmoderhals- och livmoderkroppscancer (Rosenberg, 2015). 

Definition av cancer och allmänna symtom på cancer 

Det som utmärker en cancercell från en normal cell är till exempel att celltillväxten är 

okontrollerad, celldelningen sker kontinuerligt, den har förmåga att kunna skapa nya blodkärl, 

att den kan tränga in i närliggande vävnad och har förmågan att skapa metastaser. De symtom 

en cancersjukdom kan orsaka är beroende till största del vart tumören är lokaliserad. Det finns 

även allmänna symtom på cancer, bland annat för att cancer ger en reaktion vars orsak är 

inflammatorisk. Då kan symtomen bland annat vara trötthet, viktminskning, illamående och 

påverkat allmäntillstånd (Nilbert, 2013). 

Gynekologisk cancer, symtom och behandling 

Gynekologisk cancer är beläget i kvinnans könsorgan vilket innefattar äggstockar, livmoder, 

slida, äggledare, blygdläppar och livmoderhals. De mest förekommande typerna av 

gynekologisk cancer är livmoderkropp-, livmoderhals- och äggstockscancer. De första 

symtomen på gynekologisk cancer är ofta diffusa. Symtomen kan till exempel vara att 

blödningar uppstår (ej menstruationsblödningar), svullnad i buken, smärta i buken och täta 

urinträngningar. Behandling för gynekologisk cancer omfattar cytostatika-, kirurgi-, strål- och 

hormonbehandling. Dessa behandlingar går även att kombinera. Den behandling som blir 

aktuell är beroende på vilken cancersjukdom som patienten har (Rosenberg, 2015). 

Gynekologisk cancer och dess behandling kan leda till vaginal stenos vilket innebär en 

förträngning och förkortning av vaginan vilket är en biverkning relaterat till strålning i 

bäckenområdet (Huffman, Hartenbach, Carter, Rash & Kushner, 2015). Huffman et al. (2015) 

undersöker om dilator kan fungera som hjälpmedel mot vaginal stenos.  De har undersökt 
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kvinnor som diagnostiserats med rektal-, anal- eller gynekologisk cancer samt genomgått en 

strålbehandling. Man lät sedan dessa kvinnor använda en dilator som är ett hjälpmedel för att 

tänja ut slidan för att förhindra uppkomsten av vaginal stenos. En dilator är ett hjälpmedel 

som ska tänja ut slidan. Resultatet visade att användandet av en vaginal dilator är effektivt. 

Desto mer frekvent användning av dilatorn, desto mindre sammanväxningar av vaginan erhöll 

patienten. Detta är en behandling som skall pågå under en längre tid efter strålningen. 

Studien visar ett samband mellan den förändrade sexuella funktionen och psykiskt lidande. 

Den förändrade sexuella funktionen påverkade även den sexuella kommunikationen. Det är 

viktigt att kliniker arbetar med relationer för att stödja patienten och dess partner. Den 

sexuella funktionen och aktiviteten förändras under cancerbehandlingen och kan vara en av de 

mest bestående negativa effekterna. Att ge patienten professionellt stöd och tillhandahålla 

information kan göra att ångesten lindras och sexuella strategier utvecklas (Perz et al., 2014). 

Behandling av gynekologisk cancer kan leda till sexuell dysfunktion och att kvinnan kan 

känna sig sexuellt otillfredsställd 

Screening 

Heberer et al. (2016) undersöker cellprovtagning och cervixcancer hos kvinnor i Arizona. 

Studien visar att screeningen behöver ökas hos de kvinnor som löper störst risk för 

cervixcancer, då ökad screening i form av cellprovtagning minskar risken för cervixcancer. 

De kvinnor som uteblir från cellprovtagning tillhör ofta en lägre socioekonomisk 

samhällsgrupp än de som regelbundet lämnar cellprov. Det gör att den socioekonomiskt svaga 

gruppen löper högre risk för cervixcancer. 

I artikeln av Zhu, Shen, Luo, Zhang, & Zhu (2016) finner de att det finns en ökad risk för 

cervixcancer om man har infekterats av en klamydiainfektion. De skriver vidare att man därav 

måste öka screening hos kvinnor för att tidigt finna en eventuell klamydiainfektion och 

behandla denna. Detta för att preventivt förhindra insjuknande i cervixcancer. 

Sexualitet 

 Den sexuella hälsan kan ej definieras, då sexualitet bör ses i ett bredare perspektiv- i ett 

sammanhang. Sexualitet är en central del av att vara människa under hela livet (World Health 

Organization (2006). Den sexuella hälsan innebär ett tillstånd av fysiska-, psykiskt och socialt 

välbefinnande. En positiv och respektfull inställning till sexualitet och sexuella relationer, 
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även möjlighet att få njutbara och säkra sexuella erfarenheter. De sexuella förbindelserna skall 

vara fria från våld, diskriminering och tvång (WHO, n.d). Sexualitet går igenom olika faser 

under människans liv så som tonåringens osäkerhet till den vuxna som upplever än säkrare 

relation till sin sexualitet, många upplever att sexualitet höjer deras livskvalitet 

(Riksförbundet för sexuell upplysning (2014). 

En gynekologisk cancerdiagnos och dess behandling kan påverka kvinnans sexualliv, hur 

sexuallivet påverkas beror på flera faktorer: patientens personlighet, cancerbehandlingen och 

biverkningar (Hedefalk, 2014). Behandling med cellgifter, strålning eller kirurgi kan ge 

sexuell dysfunktion, vilket är en vanlig biverkning hos kvinnorna (Huffman et al., 2015). De   

skriver vidare att gynekologisk cancerdiagnos kan påverka livskvaliteten både på kort- och 

långsikt. De kommer fram till att onkologiska vårdgivare signifikant kan förbättra 

livskvaliteten genom att lyfta ämnet. De kommer fram till att onkologiska vårdgivare 

signifikant kan förbättra livskvaliteten genom att lyfta ämnet sexualitet. Perz, Ussher & 

Gilbert (2014) har studerat cancer och om dess behandling har inverkan på människors 

livskvalité. Cancer påverkar flera aspekter i livet, bland annat det sexuella livet och dess 

funktion, självkänslan och relationer. Den sexuella förändringen har förknippats med ökade 

nivåer av ångest och nedsatt livskvalité. Sexuallivet påverkar både patienten och dess partner. 

Patienten kan bland annat drabbas av minskad sexdrift och svårigheter att återfå normaliteten i 

det sexuella samspelet.  

Socialt stöd och cancer 

Wagner et al. (2014) visar att patienter som drabbats av en cancersjukdom är i behov att göra 

stora livsavgörande beslut samtidigt som de måsta handskas med en bruten vårdkedja. Vilket 

ofta leder till ångest för patienten. I en tidigare studie av Aiello Bowles et al. (2008) har det 

framkommit att utmaningar som patienter och vårdgivare står inför är bland annat en brist i 

samordningen i vården och brist på information. Aiello Bowles et al. (2008) föreslog att dessa 

brister skulle kunna avhjälpas om patienten fick en koordinator eller advokat.  

I studien av Wagner et al. (2014) ingick patienter med bröst-, colon- och lungcancer som fick 

varsin sjuksköterskekoordinator. De patienter som hade blivit tilldelade en 

kontaktsjuksköterska rapporterade en lägre frekvens av problem med samordning i vården och 

deras psykosociala omhändertagande. De upplevde bland annat en större delaktighet till 

vården och kände sig bättre upplysta om hur cancersjukdomen påverkar deras liv. 
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Trevino, Fasciano, Block, & Prigerson (2013) undersöker sambandet av socialt stöd, 

livskvalitet och sorg hos unga patienter med en framskriden cancerdiagnos. Höga nivåer av 

socialt stöd resulterade i en förbättrad psykologisk och existentiell livskvalitet. Det som 

förknippas med stöd var tillgången av att ha någon att prata med och att delta i någon aktivitet 

utanför sjukhusmiljön. Det finns en korrelation mellan patienter som upplever att de har 

socialt stöd och minskad sorg. Ett ökande av det sociala stödet kan förbättra välmående hos 

dessa patienter. För patienterna var det viktigt att de får prata med en medmänniska, de som 

önskar få psykiatrisk rådgivning och redskap för att hantera sin sjukdom skall få tillgång till 

detta. Även studien av Applebaum et al. (2014) lyfter vikten av att ha socialt stöd som 

cancerpatient.  

Att drabbas av en svår sjukdom som gynekologisk cancer kan leda till att patienten får oro 

och ångest. Vilket är en naturlig reaktion efter att ha drabbats av en svår sjukdom. En lösning 

till det är samtal, vilket i regel är den bästa metoden. Kan patienten få raka besked av 

vårdpersonal eller få erbjudandet att ventilera orsaken, så kan det leda till att patientens oro 

upphör. Har patienten en svår ångest så finns även möjlighet till läkemedelsbehandling 

(Sorbe, Frankendal, & Högberg, 2013). 

Teoretisk referensram 

Den teori som kopplas till detta examensarbete är Joyce Travelbees  omvårdnadsteori 

(Kristoffersen, Nortvedt; Skaug, 2006; Travelbee 1963). Enligt Kristoffersen et al. (2006) 

inriktar Joyce Travelbee omvårdnadsteori framför allt på omvårdnadens mellanmänskliga 

aspekter. Mellanmänskliga aspekter innebär en form av omvårdnad, vilket innebär ett 

bemötande på jämlik nivå mellan sjuksköterska och patient. Omvårdnadens överordnade mål 

är att hjälpa personen att hantera, bära och finna mening i de erfarenheter som följer med 

lidandet och sjukdomen. Hon betraktar den enskilda människan som en unik individ, som 

kommer att ta del av olika allmänmänskliga erfarenheter.  

Upplevelsen av lidandet spelar stor roll och det är något människor kommer att uppleva förr 

eller senare i livet. Travelbee menar enligt Kristoffersen et al. (2006) att alla kommer att 

uppleva lidande och påtalar att lidandet är individuellt. Det understrykes att människan har en 

förmåga att söka mening i mötet med lidande, sjukdom och smärta. Enligt Kristoffersen et al. 

(2006) inriktar sig Travelbee framför allt på kulturen och inte miljön. Den kultur som 

individen befinner sig i kommer att ha betydelse för lidande och sjukdomsupplevelsen som 

individen upplever. Det finns ingen klar definition av hälsa, men i omvårdnadssammanhang 
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är hälsan subjektiv. Det vill säga att utifrån den enskilda individens egna bedömningar av sin 

fysiska, emotionella och andliga status (Kristoffersen et al., 2006). 

Omvårdnad beskriver Travelbee (1963) som att hjälpa den sjuka- och lidande personen att 

finna en mening i den situationen denne genomlider. Detta skall ske genom etablering av en 

mellanmänsklig kontakt, den ska inte etableras mellan roller så som sjuksköterska och patient 

utan som medmänniskor. En sådan kontakt kännetecknas av en interaktionsprocess som består 

av flera faser så som den första kontakten, utvecklande av identitet, empati, sympati och 

skapande av en ömsesidig förståelse och kontakt för varandra. Tyngdpunkten ligger på en god 

kommunikation som fokuserar på en process där människan uttrycker känslor och tankar för 

varandra (Travelbee, 1963). 

Travelbees omvårdnadsteori utsågs då hon fokuserar på en god kontakt och en bra 

kommunikation. Travelbee beskriver hur viktigt det är att skapa en god mellanmänsklig 

kontakt med patienten och visa ett intresse för patienten så denne känner sig trygg. Då en 

patient känner sig trygg är det lättare för denne att prata om känsliga ämnen. En sådan kontakt 

bygger på att man ger patienten tid och inte distanserar sig som sjuksköterska, utan vågar 

känna både empati och sympati på en lagom nivå. Denna kontakt bör man skapa med alla 

patienter och inte bara med de sjuksköterskan upplever en god personkemi med. För att uppnå 

en sådan kontakt kräves en förståelse för patienten hos sjuksköterska (Travelbee, 1963). 

Kommunikation är en viktig del i vården hos gynekologiska cancerpatienter, det är av stor 

vikt att man skapar en god kommunikation med patienten. För att patienten ska känna tillit till 

vårdpersonalen och våga öppna sig och berätta om sin sexualitet och eventuella sexuella 

svårigheter. Travelbee (1963) beskriver olika faser som till exempel den första kontakten, som 

sjuksköterskan bör ha i åtanke vid mötet med den gynekologiska cancerpatienten. Därav anses 

Travelbees omvårdnadsteori lämplig till detta examensarbete. 

Sjuksköterskans profession 

Den första etiska koden för sjuksköterskor kom året 1953 (Svensk sjuksköterskeförening, 

[SSF], 2014). Riktlinjerna som sammanfattar ett etiskt handlade för sjuksköterskor har fyra 

beståndsdelar; sjuksköterskan och allmänheten-, yrkesutövningen-, professionen- och 

medarbetare. Dessa delar är något som skall ge sjuksköterskan ramar att arbeta efter. De 

huvudsakliga ansvarsområdena för sjuksköterskan innefattar att lidande skall lindras, 

prevention av sjukdom, hälsan skall återupprättas och hälsan skall även främjas. Det som är 
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universellt är omvårdnadens behov. Patientens liv blir förändrat efter att ha fått en 

cancerdiagnos, samt att inställningen till livet blir annorlunda än tidigare (Hedefalk, 2015). 

Därför är det av största vikt att sjuksköterskan har fokus på hela patienten och den kontext 

patienten befinner sig i, och då arbeta enligt den etiska koden. Enligt SSF (2014) ska 

sjuksköterskor kunna använda den etiska koden som vägledning i sitt arbete. 

White (2006) undersökte hur onkologisjuksköterskor på Irland lyfte ämnet sexualitet. Studien 

bygger på tio djupintervjuer med sjuksköterskor som arbetar på onkologiavdelningar, med 

kvinnor som har en bröstcancerdiagnos. Onkologisjuksköterskorna var medvetna om att 

kvinnans sexualliv påverkas av en bröstcancerdiagnos och cellgiftsbehandling. De beskriver 

svårigheter med att prata om sex och att de upplever olika hinder för att kunna göra det, till 

exempel att det är ett personligt ämne. Den katolska kyrkan är och har varit strak på Irland 

under en längre tid vilket medfört att sex- och samlevnad fortfarande är ett tabubelagt ämne. 

Flera av sjuksköterskorna beskriver att de undviker området om patienten inte tar upp det 

själv.  

Det är viktigt att se till samhällsperspektivet. Då cancer även drabbar personer i arbetsför 

ålder (Socialstyrelsen, 2015) är rehabilitering och stöd för att komma tillbaka till arbetslivet 

viktigt (Cancerrehabfonden i.d.). Detta för att förhindra en sjukskrivning och onödigt lidande 

hos patientens relaterat till den sexuella funktionen, därav är det viktigt att vårdpersonalen ser 

hela patienten. 

Problemformulering 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen som ingår i sjuksköterskeprogrammet, 

uppmärksammades att patienter som insjuknar i cancer är i behov av socialt stöd relaterat till 

sex- och samlevnad. Detta har även uppmärksammats i den vetenskapliga litteraturen. Sorbe 

et al. (2013) beskriver olika behandlingar som ges för den gynekologiska cancern kan leda till 

sexuell dysfunktion hos kvinnan. Sexuallivet påverkar inte enbart kvinnan utan även 

relationen med sin partner (Hedefalk, 2014). För att patienterna ska få en god omvårdnad är 

det viktigt att se hela patienten och uppmärksamma de patienter som har behov av socialt stöd 

relaterat till sex- och samlevnad. Sexualitet är en stor del av många människors liv, att då 

drabbas av sexuell dysfunktion relaterat till gynekologisk cancer och inte få tillräckligt med 

socialt stöd leder till onödigt lidande hos patienten. 
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Denna litteraturstudie belyser gynekologiska cancerpatienters behov av socialt stöd relaterat 

till sex- och samlevnad. Detta examensarbete ska även bidra till att sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal får inblick om det stöd gynekologiska cancerpatienter är i behov av relaterat till 

sex- och samlevnad. 

Syfte 

Syftet var att undersöka hur kvinnliga patienter med en gynekologisk cancerdiagnos upplever 

stöd från vårdpersonalen relaterat till sex- och samlevnad. 

Frågeställningar 

1. Hur upplever den gynekologiska cancerpatienten sin sexualitet? 

2. Hur upplever patienten det sociala stödet från vårdpersonal relaterat till sex- och 

samlevnad? 

3. Vilket stöd vill patienten generellt ha från vårdpersonal relaterat till sex- och 

samlevnad? 

METOD 

Design 

Detta var en litteraturstudie av kvantitativa och kvalitativa artiklar för att beskriva 

kunskapsläget inom gynekologisk cancer som behandlar socialt stöd. I denna litteraturstudie 

har vetenskapliga artiklar beskrivits och analyserats (Forsberg & Wengström, 2016). 

Sökstrategi 

Artiklarna söktes i PubMed då denna databasen innehåller vetenskapliga artiklar inom 

omvårdnad och därmed är relevant för denna litteraturstudie. Den preliminära sökningen 

skedde i PubMed och Cinahl men då dessa databaser fann dubbletter och PubMed innehöll 

fler relevanta artiklar. Därav uteslöts Cinahl vid den andra sökningen Under vecka 45–46 

2016 samlades relevanta vetenskapliga artiklar in. Sökningarna presenterades i Tabell 1. 

Sökorden som användes var bland annat MESH termer. Dessa sökord var bland annat ”genital 

neoplasms, female”, ”social support”, ”nursing care” och ”sexuality” i olika kombinationer se 

Tabell 1. Exempelvis i en av sökningarna kombinerades ”genital neoplasms, female 

sexuality”. Dessa sökord kombinerades för att minska antalet träffar av artiklar som inte 

svarar på syftet och frågeställningarna. 
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Inklusionskriterier 

Kvantitativa och kvalitativa artiklar som behandlar kvinnor med gynekologisk cancer 

och/eller socialt stöd som svarar på syftet. Vetenskapliga artiklar som publicerats de senaste 

tio åren, skrivna på engelska eller svenska. Att de går att få upp i full text gratis eller artiklar i 

de tidskrifter som Uppsala universitet prenumererar på. 

Exklusionskriterier 

Vetenskapliga artiklar skrivna på språk som inte är engelska eller svenska, de som är äldre än 

tio år och de som inte svarar på syftet. De som inte går att få upp i full text gratis eller de 

tidskrifter som Uppsala universitet inte prenumenrar på. 
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Tabell 1. Sökresultat 

Databas Sökord Inklusionskriterier Antal 

träffar  

Antal lästa 

abstract 

Antal utvalda 

artiklar för 

granskning 

Pubmed Genital neoplasms, 

female sexuality 

0 1817 0 0 

Pubmed Genital neoplasms, 

female sexuality 

Engelska 

< 10 år. 

620  220 11 

Pubmed Genital neoplasms 

female, sexuality 

nursing care 

Engelska 

<10 år. 

27 20 0 

Pubmed Nursing AND 

gynecological 

cancer AND sex 

Engelska 

<10 år. 

24 

 

24 1 

Pubmed Gynecologic 

neoplasms 

sexuality 

Engelska 

<10 år 

629 100 2 

Pubmed           Sex activity 

gynecologic cancer  

Engelska 

<10 år. 

10 10 1 

Pubmed Social support 

nursing sexuality 

Engelska 

<10 år 

324 200 0 

Pubmed  Social support 

nursing sexuality 

neoplasms 

Engelska 

<10 år 

65 60 0 

Pubmed Social support 

gynecologic cancer 

Engelska 

<10 år 

Free full text 

54 5 1 

Pubmed Social support 

gynecologic cancer 

nursing 

Engelska 

<10 år 

Full text 

10 10 0 
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Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

De kvalitetsmallar som användes var de som utvecklats av Willman, Stoltz & Bahtsevani 

(2011) för kvantitativa och kvalitativa studier då dessa ses som vedertagna och tidigare 

beprövade framtagna granskningsmallar. Den kvantitativa mallen bifogades som Bilaga 1 och 

den kvalitativa mallen bifogades som Bilaga 2. 

Den första artikeln granskades gemensamt för att båda författarna skulle ha samma 

förhållningssätt vid bedömningen, resterande artiklar delades upp och granskades separat. 

Den som granskade artikeln bedömde dess kvalitét. De svårigheter som den enskilda 

författaren upplevde vid granskningen av artiklarna diskuterades gemensamt. 

Med hjälp av dessa mallar av Willman et al. (2011) granskades artiklarna i hur de preciserade 

vårat syfte och frågeställningar. För att bedöma kvalitéten hos de olika studierna granskades 

design, urval, bortfall, metod och etiska aspekter. Sjutton artiklar granskades varav två 

uteslöts. En av de uteslutna studierna bedömdes ha dålig kvalitet bland annat då studiens 

inklusionskriterier bedömdes vara väldigt snäva. Den andra studien uteslöts då den inte gick 

att få upp i full text och granskningen därmed ej kunde slutföras. Femton artiklar redovisades 

i Tabell 3, Bilaga 3. Nio artiklar hade en god kvalitét och sex artiklar bedömdes ha medel 

kvalitét.  

Pubmed Genital neoplasms 

female sexuality 

nurse 

Engelska 

<10 år 

Full text 

17 17 0 

Pubmed Gynecologic 

cancer sexual care 

Engelska 

<10 år 

 Full text 

69 60 1 

Pubmed Genital neoplasms 

sexual dysfunction 

Engelska 

<10 år 

Free full text 

10 10 0 
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Resultatanalys 

De ingående artiklarnas resultat analyserades enligt Forsberg & Wengström (2016). 

Artiklarna lästes igenom ett flertal gånger för att skapa en grundlig överblick av materialet. 

Den text i Tabell 3 som svarade på frågeställningarna färgkodades. Koderna med samma 

innehåll grupperades i subkategorier, vilka grupperades i övergripande kategorier. Resultatet 

sammanfattades i löpande text och strukturerades i Tabell 2. 

Tabell 2. Översikt över kategorier och subkategorier. 

Kategori Subkategori 

Vikten av en god sexualitet - Sexuell dysfunktion 

- Sexuell funktion 

Socialt stöd från vårdpersonal - Positiva upplevelser 

- Negativa upplevelser 

Frekvens av stöd  

Önskemål om stöd - Partnerns deltagande 

- Möte med vårdpersonal 

- Stöd utan mänsklig kontakt 

Åldersskillnader i behov av stöd och 

upplevelser 

 

Kvinnans egna initiativ till kontakt 

med vården 

 

Etiska överväganden 

Det är av stor betydelse att vid systematiska litteraturstudier göra etiska överväganden. Det är 

viktigt att bara inkludera studier som har fått tillstånd av en etisk kommitté eller att liknande 

etiska värderingar tagits i beaktning. De vetenskapliga artiklarna redovisades på ett korrekt 

sett och förvrängdes ej. Alla artiklar presenterades oavsett om de stödjer hypotesen som 

arbetet utgick ifrån eller om de förkastade hypotesen (Forsberg & Wengström, 2016). 

Deltagarna i studierna som granskades deltog frivilligt (CODEX, 2016). 
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Denna litteraturstudie har redovisat alla resultat som framkommit i analysprocessen. 

Författarna har inte uteslutit fakta eller förvrängt studiernas resultat. De inkluderade artiklarna 

redovisas på jämbördigt sätt i studien. 

RESULTAT 

Denna litteraturstudie innehåller 15 original artiklar varav fyra är kvalitativa och 11 är 

kvantitativa. Studierna genomfördes i Holland, Turkiet, Taiwan, Kanada och USA. Studierna 

genomfördes på inneliggande patienter på sjukhus och på öppenvårdsenheter dit kvinnorna 

kom för undersökningar och/eller återbesök. 

Vikten av en god sexualitet 

Kvinnor med gynekologisk cancer värderar sin sexualitet i samma grad som en kontrollgrupp 

som bestod av en normalpopulation (Lindau, Gavrilova & Anderson, 2007). Kvinnorna 

uppger att sex- och samlevnad är en viktig fråga för dem (Kennedy et al., 2015; Scanlon, 

Blaes, Geller, Majhail, Lindgren & Haddad 2012). Att få samtala med en läkare visade ett 

samband med lägre risk att drabbas av komplex sexuell ohälsa. En god kroppsuppfattning var 

en faktor för att uppnå en sund sexualitet för ett flertal kvinnor (McCallum, Lefebvre, 

Jolicoeur, Maheu & Lebel, 2012). Kvinnor uttryckte ett behov av stöd trots att de inte sökte 

hjälp på egen hand, att de inte sökte hjälp kunde bero på att de ansåg att sex var ett genant 

ämne (Vermeer et al., 2014).  

Sexuell dysfunktion  

Lindau et al. (2007) studie visade att kvinnor med gynekologisk cancer i större utsträckning 

upplevde sexuella problem än kvinnor från en allmän befolkning. Kvinnor kan drabbas av 

sexuell dysfunktion relaterat till den gynekologiska cancerdiagnosen och dess behandling 

(Demirtas & Pinar 2014; Tao Lee, Lin, Tsai, Chen, Huang & Lien 2015; Kennedy et al., 

2015; Scanlon et al., 2012 & Wilmoth, Hatmaker-Flanigan, LaLoggia & Nixon 2011). 

Gynekologiska cancerpatienter har efter sin behandling fått svårigheter att genomföra samlag, 

de har minskad sexlust, upplever smärta eller obehag (Tao Lee et al., 2015). De som varit 

gifta under en längre period, äldre kvinnor, de med låg utbildning och de som hade kroniska 

sjukdomar upplevde en ökad grad av sexuell dysfunktion (Demiritas & Pinar, 2014). 

Bradford et al. (2015) skriver att 66% av kvinnorna som deltog i deras studie ej varit sexuellt 

aktiva de senaste fyra veckorna. En fjärdedel av dessa identifierades lida av sexuell 
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dysfunktion. En svårighet för sexuellt aktiva kunde till exempel vara svårigheter att 

genomföra samlag (Kennedy et al., 2015; Tao Lee et al., 2015). Utöver svårigheter att 

genomföra samlag, hade kvinnor minskad sexlust och/eller upplevde smärta och obehag. Det 

fanns även kvinnor som upplevde att de inte kunde tillfredsställa sina män (Tao Lee et al., 

2015). 

Det fanns ett samband mellan kvinnor som blivit infertila av sin behandling och hur dessa 

kvinnor upplevde sin identitet. Infertiliteten hade också påverkat kvinnors självbild (Vermeer, 

Bakker, Kenter, Stiggelbout & Ter Kuile 2016). Hos hälften av kvinnorna hade cancern haft 

en negativ inverkan på deras sexualitet, som till exempel att de inte upplevde sig själva som 

hela (Wilmoth et al., 2011) 

 Sexuell funktion 

Kvinnor beskrev att en hälsosam sexualitet innebar bland annat emotionell intimitet, 

fysiologisk reaktion, sexuell självbild och positiv kroppsuppfattning. Samlag och orgasm är 

fysiska faktorer som är av lägre betydelse för sexualiteten. Det fanns även ett samband mellan 

hälsosam sexualitet och en god kommunikation med sin partner, det vill säga att 

kommunikationen var ömsesidig och emotionell. Det kunde uttrycka sig som att mysa och 

kyssas med partnern (McCallum et al., 2012). I studien av Wilmoth et al. (2011) visar att 

sexualiteten för kvinnorna består av två delar. Dels i hur de för sig, presenterar sig och klär 

sig. Den andra delen är en mer intim sexualitet, vilket innebär delen med deras sexuella 

partner. 

Upplevelser av socialt stöd från vårdpersonal 

Positiva upplevelser 

Majoriteten av kvinnorna var nöjda med diskussioner av fertilitet och bevarande av ägg 

relaterat till cancerbehandlingen (Scanlon et al., 2012). Mindfulness hade en positiv inverkan 

på kvinnors sex- och samliv (Brotto et al., 2012). Det som visat ge en god effekt är stöd från 

en nära anhörig eller vårdpersonal (Golbasi & Erenel., 2012). 

Negativa upplevelser 

Ett antal studier har visat att det sociala stödet från vårdgivare var bristfälligt relaterat till sex- 

och samlevnad (Golbasi & Erenel, 2012; Lee et al., 2015; Simonelli & Pasipanodya, 2014; 

Schulman-Green, Ercolano, Dowd, Schwartz & McCorkle, 2008; Vermeer et al., 2016; 
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Wilmoth et al., 2011). Många patienter som har fått stöd och information relaterat till sex- och 

samlevnad, upplevde detta för medicinskt, snabbt och koncist (Vermeer et al., 2016). Det har 

även visat att majoriteten av kvinnorna är missnöjda med information och stöd relaterat till 

sex- och samlevnad (Scanlon et al., 2012; Lindau et al., 2007). Kvinnorna har varit nöjda med 

resterande delen av cancervården (Lindau et al., 2007). Att få diskutera hur 

cancerbehandlingens påverkan relaterat till sex är av ett större intresse än diskussioner kring 

fertilitet och bevarande av ägg (Scanlon et al., 2012). I de praktiska, psykologiska och fysiska 

områdena har det visat ett missnöje av stöd i dessa områden. 

Enkäter skickade ut till kvinnor som hade vårdats på sjukhus. De inkommande svaren från 

enkäterna visade att kvinnorna var missnöjda med stöd relaterat till sex- och samlevnad. 

Sjukhuset får under denna period dock inte några klagomål angående otillräckligt stöd 

relaterat till sex- och samlevnad, vilket ses motsägelsefullt (Kennedy et al., 2015). 

Frekvens av stöd  

Kvinnors behov av stöd var olika, det fanns skillnader gällande ålder och deras intresse för att 

återuppta och/eller bibehålla ett sexual liv. De kvinnor som tillhörde en etnisk minoritet eller 

hade en låg inkomst, hade ett ökat behov av socialt stöd (Bradford et al., 2015; Simonelli & 

Pasipanodya, 2014). Det är viktigt att öka kunskapen hur man skall hjälpa de 

socioekonomiska svaga grupperna i samhället (Bradford et al., 2015). Golbasi & Erenel 

(2012) skriver att kvinnor önskar en ökning av det sociala stödet från vårdgivarna, att de 

upplever ämnet viktigt och vill att vårdgivarna uppmärksammar detta mer. Kvinnor önskade 

stöd som mest 6–12 månader efter behandling men påtalar även att det viktigaste är att de får 

stöd någon gång under behandlingsperioden (Vermeer et al., 2016). För att inte missa någon 

kvinna som är i behov av stöd relaterat till sex och samlevnad bör screening utföras på alla 

kvinnor som diagnostiserats, med gynekologisk cancer, detta för att kvinnan sedan vid behov 

remittera dem till rätt instans i vården (Schulman -Green et al., 2008). 

Patienternas önskemål om stöd 

Majoriteten av patienterna önskar mer stöd relaterat till sex- och samlevnad (Bradford et al., 

2015; Demiritas & Pinar, 2014; Golbasi & Erenel, 2012; Hill et al., 2011; Kennedy et al., 

2015; Lindau et al., 2007; McCallum et al., 2012; Scanlon et al., 2012; Schulman-Green et al., 

2008; Simonelli & Pasipanodya, 2014; Tao Lee et al., 2015; Vermeer, Bakker, Kenter, De 

Kroon, Stiggelbout & Ter Kuile, 2014;Vermeer et al., 2016; Wilmoth et al., 2011).  
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Kvinnorna utrycker att de önskar mer stöd, att de upplever att de inte fått tillräckligt med stöd 

relaterat till sex och samlevnad (Bradford et al., 2015). Majoriteten av de tillfrågade 

kvinnorna upplevde att de inte fått något stöd relaterat till sex och samlevnad från vården 

(Demiritas & Pinar, 2014). Kvinnorna med gynekologisk cancer uttrycker vidare att de fått 

bristfällig information och rådgivning från vården gällande sex och samlevnad. Stöd från en 

person visade sig vara väldigt effektivt, denna person kunde delvis vara en nära anhörig 

alternativt en vårdpersonal (Golbasi & Erenel, 2012).  

 Det finns skillnader beroende på ålder och intresse hos kvinnorna hur mycket stöd relaterat 

till sex- och samlevnad de efterfrågar. Kvinnorna beskriver att de önskar olika former av stöd 

som innefattar både stöd av vårdpersonal och stöd via webb, böcker och skriftlig information 

(Hill et al., 2011). Få kvinnor söker hjälp på eget initiativ trots att de upplever en sexuell 

dysfunktion relaterat till sin gynekologiska cancersjukdom, det är därav viktigt att kvinnan får 

stöd från vården gällande detta ämne (Kennedy et al., 2015; Lindau et al., 2007). Kvinnorna 

upplevde att de ville diskutera den sexuella hälsan mer och upplevde att vården fokuserade 

mer på den reproduktiva hälsan. De uttryckte ett behov av att få mer stöd relaterat till sex- och 

samlevnad (Scanlon et al., 2012). För att kvinnor inte ska missas i vården och uppleva 

otillräckligt med stöd så bör man därför införa screening på kvinnor med gynekologisk cancer 

och hur de upplever stödet relaterat till sex- och samlevnad så att man kan vid behov remittera 

dessa kvinnor till rätt instans i vårdkedjan. Kvinnans psykologiska behov anses ofta som ett 

sekundärt problem men det är viktigt att detta prioriteras lika som de fysiska problemen 

(Schulman-Green et al., 2008). Det finns skillnader i behov av stöd, kvinnor som har en låg 

inkomst eller tillhör minoritetsgrupper i samhället har ofta ett större behov av stöd generellt 

och relaterat till sex och samlevnad (Simonelli & Pasipanodya, 2014). Kvinnor i Taiwan 

uttrycker att de inte får tillräckligt med stöd relaterat erat till sex- och samlevnad, majoriteten 

av dem uttrycker att de önskar mer stöd och information relaterat till detta ämne (Tao Lee et 

al., 2015). När partnern blev involverad i vården så upplevde både kvinnan och partnern detta 

positivt (Vermeer et al., 2014; Vermeer et al., 2016). Kvinnorna påpekar även att det är viktigt 

att vårdteamet diskuterar hur det sexuella livet påverkas innan val av behandling sker 

(Wilmoth et al., 2011). 

Möte med vårdpersonal  

Flera studier lyfter att kvinnorna önskar prata med läkare, specialist på sex- och samlevnad 

och sexolog (Demirtas & Pinar, 2014; Hill et al., 2011; Vermeer et al., 2014). Kvinnorna 
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önskar också få mer vägledning och information om biverkningar samt vad man kan göra åt 

dessa (McCallum et al., 2012). Hill et al. (2011) och Schulman-Green et al. (2008) lyfter fram 

att kvinnor efterfrågar psykologiskt stöd till exempel stödgrupp, parterapi, stöd från 

sjuksköterskan genom samtal, eller från kurator. Även McCallum et al. (2012) skriver att 

kvinnorna önskar träffa vårdpersonal för att få ställa frågor, samt få information och stöd. De 

skriver vidare att kvinnorna önskar mer öppenhet i dessa frågor mot vad det enligt dessa 

kvinnor finns idag.  

Stöd utan mänsklig kontakt 

Flera studier lyfter att kvinnor efterfrågar olika typer av stöd som inte endast innefattar att   

träffa vårdpersonal (Bradford et al., 2015; Hill et al., 2011; McCallum et al., 2012; Vermeer et 

al., 2014). Kvinnorna önskar stöd via bok (Bradford et al., 2015), eller genom webbaserat 

material (Hill et al., 2011; Vermeer et al., 2014). Kvinnorna uttryckte att de gärna skulle vilja 

ha skriftlig information. Det var även viktigt att stödet var flexibelt, praktiskt och prisvärt för 

att även kvinnor i arbetsför ålder skulle kunna delta (McCallum et al., 2012). 

Partners deltagande 

Golbasi & Erenel (2012) och Vermeer et al. (2016) har kommit fram till att kvinnor anser att 

stöd i form av rådgivning/information om hur sexualiteten påverkas av den gynekologiska 

sjukdomen och dess behandlingen även bör ges till kvinnans partner. Vermeer et al. (2016) 

har sett att partnerna är positiva till att bli involverade i vården i form av att få ökad 

information, och vara mer involverade i sin partners vård relaterat till sex och samlevnad. 

Åldersskillnader 

Hill et al. (2011) och McCallum et al. (2012) kommer fram till att yngre kvinnor har ett större 

intresse för att få rådgivning och stöd än äldre kvinnor. Äldre kvinnor upplevde en högre grad 

av stigma och blyghet att prata om sexualitet vilket de yngre kvinnorna inte upplevde i samma 

utsträckning. De yngre kvinnorna rapporterade lättare att de hade problem än de äldre 

kvinnorna (McCallum et al., 2012). För yngre kvinnor var det viktigt med ett flexibelt stöd för 

att kunna delta. De beskriver svårigheter att delta när stödgrupper enbart ligger under dagtid 

och efterfrågar därav gärna stöd via webb eller stödgrupper med olika tider (Hill et al., 2011). 

Det som också var viktigt var att stödet skulle vara prisvärt, de yngre kvinnorna uttryckte då 

att de lättare skulle ha möjlighet att delta (McCallum et al., 2012). 
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Kvinnans egna initiativ till kontakt med vården 

 I flera studier (Kennedy et al., 2015; Bradford et al., 2015; Vermeer et al., 2014) 

framkommer det att en betydande del kvinnor inte hade sökt hjälp på egen hand för sina 

sexuella problem. Vermeer et al. (2014) visar att en av anledningarna att kvinnor inte söker 

vård är för de upplever sex- och samlevnad som ett genant ämne. Kennedy et al. (2015) 

skriver sågs att de kvinnor som inte hade sökt hjälp för sina sexuella svårigheter, upplevde 

trots det att sex- och samlevnad var en viktig fråga i deras liv. McCallum et al. (2012) har 

studerat hinder som orsakade att kvinnorna inte utnyttjande eller begärde vård för deras 

sexuella dysfunktioner. Det var bland annat för att de ansåg att sexuell hälsa var ett tabubelagt 

ämne. Även blyghet är ett hinder för att diskutera sexualitet med andra vilket bland annat 

inkluderade samtal med vårdpersonal. Det kunde även vara praktiska hinder som ekonomi 

samt att de inte ville utsättas för negativa känsloexponeringar som gjorde att kvinnan uteblev 

från stödgrupper. Ett samband fanns mellan de kvinnor som i mindre utsträckning sökte vård 

och mellan de kvinnor som i lägre utsträckning sökte information på egen hand (Demiritas & 

Pinar, 2014). 

DISKUSSION 

Resultatet visar att kvinnor önskar mer stöd relaterat till sex- och samlevnad. De önskar även 

att partnern involveras i vården. Kvinnorna upplever otillräckligt med stöd relaterat till sex- 

och samlevnad, och de gånger kvinnan fått stöd från vårdpersonal så har även detta upplevts 

otillräckligt. De önskar både få muntlig och skriftlig information/rådgivning. Det fanns även 

skillnader i önskemål av stöd beroende på kvinnans ålder. 

Resultatdiskussion 

Joyce Travelbee och International Council of Nurses (ICN) 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori som valdes ut inriktar sig främst på omvårdnadens 

mellanmänskliga aspekter, vars innebörd är att bemötandet sker på en jämlik nivå mellan 

sjuksköterska och patient. Interaktionsprocessen mellan patient och sjuksköterska består av 

flera faser. Faserna innefattar den första kontakten, utvecklande av identitet, empati, sympati 

och skapande av en ömsesidig förståelse och kontakt för varandra. Det överordnade målet för 

omvårdnad är bland annat att hjälpa patienten att hantera lidandet som kommer med 

sjukdomen (Travelbee, 1963). Vilket är relevant för gynekologiska cancerpatienter då 

sexuella problem kan skapa ett lidande för kvinnorna. Sjuksköterskan ska enligt den etiska 
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koden för sjuksköterskor lindra lidande, prevention av sjukdom, hälsan skall återupprättas och 

hälsan skall även främjas (SSF, 2014). 

Travelbee (1963) anser att omvårdandes överordnade mål bland annat är att hjälpa personen 

att hantera det som följer med lidandet. Detta gör att denna referensram styrker 

sjuksköterskans etiska kod som innebär att sjuksköterskan ska hjälpa kvinnan att hantera sitt 

lidande som kommer med den gynekologiska cancerdiagnosen. Travelbee (1963) skriver även 

om kommunikation och interaktionsprocesser, vilket vi anser är lämpligt att ha i beaktning när 

man träffar en patient som upplever sexuella svårigheter relaterat till sin gynekologiska 

cancer. 

Patienternas upplevelser av socialt stöd från vårdpersonal relaterat till sex- och samlevnad 

Tidigare beskrivet är att cancer och dess behandling påverkar bland annat patientens sexualliv 

(Perz et al., 2014). Resultatet från denna litteraturstudie påvisar att många kvinnor drabbas av 

sexuell dysfunktion samt att många kvinnor inte är nöjda med informationen vården ger dem 

relaterat till sex- och samlevnad. I studien av Kennedy et al. (2015) och Scalon et al. (2012) 

uppgav kvinnor att sex- och samlevnad var en viktig fråga för dem, där av är det viktigt att 

sjuksköterskan lyfter denna fråga även om patienten inte tar eget initiativ till att prata om 

sexualitet. Det framkommer att patienterna har svårt att ta initiativ till denna fråga då den ofta 

är känslig och intim (Vermeer et al., 2014) Biverkningarna av behandlingen har givit kvinnor 

sorg och påverkat den kvinnliga identiteten (Vermeer et al., 2016). Då sjuksköterskans etiska 

kod bland annat innefattar att lindra patientens lidande (SSF, 2014). Anser vi att det är av 

största vikt att sjuksköterskor pratar om sexualitet med kvinnorna. 

Ett flertal studier har visat att kvinnor anser att de är i behov av mer stöd (Bradford et al., 

2015; Demiritas & Pinar, 2014; Golbasi & Erenel, 2012; Hill et al., 2011; Kennedy et al., 

2015; Lee et al., 2015; Lindau et al., 2007; McCallum et al., 2012; Scanlon et al., 2012; 

Schulman-Green et al., 2008; Simonelli & Pasipanodya, 2014; Tao Lee et al., 2015; Vermeer, 

Bakker, Kenter, De Kroon, Stiggelbout & Ter Kuile, 2014;Vermeer et al., 2016; Wilmoth et 

al., 2011). Därav anser vi att det är viktigt att vårdpersonalen prioriterar stöd relaterat till sex- 

och samlevnad för att minska dessa kvinnors lidande. Studien av Vermeer et al. (2016) visar 

att många kvinnor upplever stödet för medicinskt, kort och koncist. Vilket innebär att när man 

implementerat forskningen i Holland har man inte lyckas att förmedla på vilket sätt kvinnor 

önskar få stöd. Det är också viktigt att man inte använder svåra medicinska ord när man pratar 

med patienterna, då dessa är svåra för gemene man att förstå. Kvinnor är överlag missnöjda 
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med information och stöd de fick från vården (Golbasi & Erenel, 2012; Scalon et al., 2012) 

och önskar en ökning av det sociala stödet. Då kvinnor upplever att de är i behov av mer stöd 

från vårdpersonal anser vi att sjuksköterskor inte upplever upp till sjuksköterskans etiska kod.  

Bradford et al. (2015) skriver att kunskapen bör ökas om hur man ska hjälpa de 

socioekonomiska svaga grupperna i samhället. Att arbeta för en jämlik vård och stödja de 

svaga grupperna i samhället innefattas i sjuksköterskans etiska kod (SSF, 2014). Som 

sjuksköterska är det därför viktigt att tänka på att arbetet ska ske personcentrerat och 

informationen skall vara anpassad efter individen. 

I studierna av Oskay, Can & Basgol (2014) och White (2006) så uppgav en majoritet av 

sjuksköterskorna att de ansåg att det var nödvändigt att diskutera sexuella problem med 

patienten. Men trots detta så tog endast hälften av sjuksköterskorna upp detta ämne, men 

enbart om patienten tog upp det själv (Oskay et al., 2014). Skälen till att sjuksköterskorna inte 

tog upp ämnet var bland annat att de hade tron om att patienten skulle skämmas och uppleva 

det som ett privat ämne. Samt att det inte fanns rutiner kring sexuell rådgivning (Oskay et al., 

2014; White et al., 2006).  Detta gör att det är viktigt att det finns riktlinjer på de avdelningar 

och kliniker där sjuksköterskor arbetar, om sjuksköterskan är osäker på hur hen ska ta upp 

detta ämne så finns riktlinjer att gå tillbaka till. Som verksam sjuksköterska är det viktigt att 

skapa riktlinjer och implementera forskning som är accepterat inom omvårdnad (SSF, 2014).  

En sjuksköterskekoordinator hade ett gott inflytandet på patientens vård då de bland annat 

kände ökad delaktighet (Wagner et al., 2014). Att uppleva ökad delaktighet för kvinnan är 

viktigt, vilket kan hjälpa henne att hantera lidandet enligt Travelbee (1963). Att inte bearbeta 

sin sorg eller lidande kan leda till att patienten får en ökad mängd lidande vilket påverkar 

patienten i en negativ riktning. Det är sjuksköterskans ansvar enligt ICN att hjälp patienten 

och lindra lidande och därav menar vi att det är av yttersta vikt att ta dessa kvinnor på allvar 

och hjälpa dem att få det stödet som de upplever att de behöver (SSF, 2014).  

Patienternas önskemål om stöd relaterat till sex- och samlevnad 

Oro och ångest är något som kan komma efter en svår sjukdom, en av lösningarna till detta 

kan vara samtal som i regel är den bästa metoden (Sorbe et al., 2013). Det som framkom i 

resultatet var att kvinnan önskar ett ökat stöd från vårdgivare i form av 

information/rådgivning (Golbasi & Erenel, 2012; Wilmoth et al., 2011). Detta är viktigt att ta 
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med sig som sjuksköterska då sjuksköterskan ska arbeta för en öppen dialog i vårdkulturen 

denne befinner sig i (SSF, 2014).  

Det framkommer det att kvinnor önskar att träffa vårdpersonal och prata gällande sin 

sexualitet (McCallum et al., 2012). I Wagner et al. (2014) hade patienter med bröst-, colon- 

och lungcancer blivit tilldelade en sjuksköterskekoordinator. Dessa patienter upplevde en 

högre grad av delaktighet och kände sig bättre upplysta om hur sjukdomen påverkade deras 

liv. Att kontinuitet hos vårdpersonalen kan förbättra vården har genom åren visat sig vara 

effektivt och att tilldela gynekologiska cancerpatienter en kontaktsjuksköterska som följer 

denna genom hela vårdkedjan och ser till patienten anser vi vara en bra metod för att se till att 

kvinnorna får det stöd de uttrycker att de vill ha relaterat till sex och samlevnad. 

Som sjuksköterska är det av största vikt att arbeta kontinuerligt med att sätta patienten i fokus 

och skapa en god samtalsmiljö där man kan samtala om känsliga ämnen. Sex- och samlevnad 

ses som ett genant ämne för många (Vermeer et al., 2014), vilket gör att det är av stor vikt att 

sjuksköterskan och patienten får prata ostört. Om kvinnan inte vågar öppna sig för 

vårdpersonalen och bär på problemen själv, vilket kan ge ett onödigt lidande för patienten. 

Därav vikten att skapa en god samtalsmiljö och att sjuksköterskan är lyhörd.  

Den förändrade sexuella funktionen påverkar även den sexuella kommunikationen med 

partnern och det är därför viktigt att kliniker arbetar med relationer för att stödja paret vilket 

tidigare är beskrivit av Perz et al. (2014). Enligt studierna av Golbasi & Erenel (2012) och 

Vermeer et al. (2016) har det framkommit att kvinnan önskar att partnern blir mer involverad 

i sex- och samlevnadsfrågor. I Vermeer et al. (2016) har det framkommit att partnern önskar 

få vara delaktig i kvinnans vård i dessa frågor. Att som sjuksköterska är det viktigt att man 

skapar en god kommunikation med både partnern och kvinnan, att man vågar bjuda in 

partnern till samtal eller annat stöd som de önskar. I sjuksköterskans etiska kod ingår bland 

annat att lindra lidande (SSF, 2014), om både partnern och kvinnan känner sig delaktiga i 

vården så kan det lindra lidande för båda parterna. 

Då sex- och samlevnad inte enbart påverkar kvinnan utan hela relationen, så är det av stor vikt 

att som sjuksköterska inte enbart ha fokus på patienten. Enligt Graubæk (2012) är det viktigt 

att även ta hänsyn till de anhörigas önskemål då de är en stor del av patientens liv och låta 

anhöriga vara mer delaktiga i vården. 
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I en svensk studie av Ekwall et al. (2003) upplever patienter det bra när sexualitet vävs in det 

vardagliga samtalet och att ämnet inte förstoras utan behåller neutraliteten. När de ska prata 

med en läkare så uppskattar vissa kvinnor att prata med en behandlade läkare de har träffat 

upprepade gånger. Vissa kvinnor föredrog att bli informerade gradvis. Många kvinnor ansåg 

också att sex var ett genant ämne. Joyce Travelbees omvårdnadsteori innefattar att 

bemötandet sker som medmänniskor samt att interaktionsprocessen består av flera faser. 

Vilket bland annat består av den första kontakten och skapande av ömsesidig förståelse 

(Travelbee, 1963). Då sjuksköterskorna träffar patienten dagligen så har denne lättare att 

skapa ett band med patienten och utveckla dessa faser. Läkaren däremot träffar oftast 

patienten mer sällan och har därmed inte förutsättningarna att kunna gå igenom dessa faser. 

Det är av största vikt att sjuksköterskan skapar en god relation med patienten för att minimera 

att patienten känner obehag att prata om sex- och samlevnad, då det kan ses som ett genant 

ämne. 

Resultatet av denna litteraturstudie visar att kvinnorna önskar olika typer av stöd och inte 

endast muntligt stöd av vårdpersonal. Dilator som är ett hjälpmedel för att tänja ut vaginan, 

gav god effekt för kvinnan (Huffman et al., 2015). Som sjuksköterska kan man fråga patienten 

vad denna önskar för stöd, och hänvisa till andra yrkesprofessioner inom vården som har ökad 

kunskap om sex- och samlevnad, för de patienter som är i behov av avancerad vård. Det 

framkom att det fanns skillnader i vad kvinnor av olika åldrar önskar få för typ av stöd. Det 

finns olika önskemål om stöd beroende på ålder vilket är något sjuksköterskan får ha i 

beaktande i vården med kvinnan. Därmed får sjuksköterskan lyssna in kvinnan och arbeta 

patientcentrerat. 

Många kvinnor söker inte hjälp på egen hand för sina sexuella problem. De kvinnor som inte 

sökt stöd anser sex- och samlevnad som ett tabubelagt ämne och har därför svårt att våga söka 

hjälp (McCallum et al., 2012). Joyce Travelbees olika interaktionsprocesser mellan 

sjuksköterskan och patienten kan vara av vikt att ha i åtanke (Travelbee, 1923), för att skapa 

en god relation så att patienten vågar öppna sig, samt att sjuksköterskan kan prata om sex- och 

samlevnad när det är som lämpligast under samtalets gång. 

I denna litteraturstudie har det framkommit att det förekommer brister inom vården som 

behöver åtgärdas för att kvinnan ska få en optimal omvårdnad. Det som även belystes var att 

kvinnans partner bör bli mer involverad. Det finns även åldersskillnader i vilket typ av stöd 

kvinnorna efterfrågar samt att yngre och äldre kvinnor upplevde sex- och samlevnad på olika 
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sätt. Det som även är av relevans är att många inte uppsöker vården fast de upplever problem 

med sex- och samlevnad. När sjuksköterskor har uppföljning med kvinnorna är det viktigt att 

inte anta att kvinnan ska ta upp ämnet om sex- och samlevnad på eget initiativ- utan det är bra 

att även sjuksköterskan vågar starta ett samtal om dessa problem. Att som sjuksköterska inte 

våga lyfta ämnet på grund av egen rädsla är inte etiskt rätt mot kvinnorna då sexuallivet kan 

vara en stor del av kvinnans liv. 

Metoddiskussion 

De frågeställningar som valdes för denna litteraturstudie var upplevelser av socialt stöd 

relaterad till sex- och samlevnad samt önskemål om sådant stöd hos kvinnor med 

gynekologisk cancer. En litteratstudie var en lämplig metod att använda sig av då vi valt ett 

område som är känsligt och personligt (Polit & Beck, 2013). Att fråga någon om hur deras 

sexliv har påverkats av en sjukdom kan upplevas både sårande och kränkande. 

Styrkor i litteraturstudien 

Styrkorna i granskningen var att över hälften av våra artiklar bedömdes ha god kvalité. Alla 

granskade artiklar hade antingen god kvalité eller medel kvalité. Ytterligare en styrka i 

kvalitetsanalysen var att innan artikelgranskningen delades upp så granskades en artikel ihop. 

Sedan diskuterades även svårigheter som uppkom under kvalitetsgranskningen. Till exempel i 

huruvida den etiska granskningen var utförd i en studie. 

Majoriteten av studierna i resultatet kommer fram till att kvinnor med gynekologisk cancer 

behöver mer stöd och information relaterat till sex- och samlevnad. Detta gör att resultatet 

som framkom i denna litteraturstudie bedöms vara generaliserbart. Dessa studier är utförda i 

olika delar av världen och kommer alla fram till liknande resultat vilket gör att det går att se 

likheter mellan olika kulturer. 

Svagheter i litteraturstudien 

En av svagheterna med denna litteraturstudie var att vi inte var vana att granska vetenskapliga 

studier. Man kan då diskutera huruvida den givna kvalitén stämmer för de granskade 

artiklarna. Artiklarna granskades separat och den författare som granskat artikeln bedömde 

dess kvalité. Detta hade kunnat ske annorlunda, båda författarna hade kunde granskat alla 

artiklarna tillsammans, en fördel med detta hade varit att förhållningssättet kunde varit än mer 

lika. Samt att vi hade kunnat stötta varandra än mer i kvalitetsbedömningen. Den ena mallen 
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av Willman et al. (2011) för kvantitativa studier var inte fullständigt anpassad för alla studier 

som granskades, som till exempel för tvärsnittsstudier. Den kvantitativa mallen utgick bland 

annat ifrån CCT- och RCT studier. Detta bedömdes dock inte som någon större svaghet då 

artiklarna trots det kunde granskas och valideras i hur dess kvalité var. 

Det som kan lyftas som ännu en svaghet är att frågeställning nummer ett inte fullt gav de svar 

som förväntades. Det väntade svaret var mer inriktat på bemötande på ett djupare plan, detta 

fann vi inte i litteraturen vilket medförde att resultatet förenklades till positiv respektive 

negativ SUB kategorisering. Trots det svarade litteraturen på frågeställningen. Frågeställning 

nummer två besvarades av litteraturen som väntat, där beskriver kvinnorna vad de önskar för 

typer av stöd. 

Val av inklusion- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna i denna litteraturstudie var kvantitativa och kvalitativa artiklar som 

behandlade kvinnor med gynekologisk cancer och/eller socialt stöd och som svarade på syftet. 

De skulle vara skrivna på svenska eller engelska och vara publicerade under de senaste tio 

åren. Artiklarna skulle öppnas i fulltext gratis eller vara tidskrifter som Uppsala universitet 

prenumererade på. Dessa inklusionskriterier bedömdes rimliga utifrån antalet artiklar som 

sökningarna gav, då inklusionskriterina inte var för snäva och gav för få träffar. 

Exklusionskriterierna var relevanta och de var; artiklar som var skrivna på andra språk än 

svenska och engelska, artiklar som publicerades över tio år. De som inte gick att få upp i 

fulltext gratis eller de artiklar som inte öppnades i fulltext via Uppsala universitets 

prenumererade tidskrifter online. 

Sökstrategi 

Sökorden kunde ha preciserats ytterligare då flera av sökningarna gav ett stort antal träffar, 

vilket medförde svårigheter att sålla bland artiklarna. Det som blev problematiskt vid 

litteratursökningen var att ofta så belyste titel eller abstrakt frågeställningarna, vilket var 

missvisande från många av studiernas resultat, dessa studier exkluderades redan under 

sökningsprocessen. Att endast PubMed andvändes som databas att söka artiklar i var för att 

den databasen gav tillräckligt många artiklar för att svara på syftet. Den preliminära 

sökningen skedde i Cinahl, men då det gav dubleltter av artiklar och PubMed gav fler 

lämpliga artiklar för att svara på syftet så uteslöts Cinhal.  
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Det behövs mer forskning på inom detta område, gärna svensk forskning då det är mer 

aktuellt för att kunna hjälpa den svenska befolkningen som drabbas av gynekologisk cancer. 

Men med tanke på att folk reser och arbetar i andra länder så är det ändå av relevans för det 

kommande yrket med studier från olika delar av världen. I Sverige finns det olika kulturer och 

människor är inflyttade från andra länder. Antalet invandrade människor ökar (Statistiska 

centralbyrån [SCB], 2016). Relaterat till detta så är viktigt att ha kunskap om hur olika miljöer 

och kulturer påverkar kvinnan och hur öppet man pratar om sex- och samlevnad.  

Polit & Beck (2013) beskriver att det är viktigt att ta hänsyn till om de granskade artiklarna 

har ett etiskt resonemang. Detta var ett av kriterierna på granskningsmallarna som användes 

(Willman et al., 2011). Detta etiska resonemang tar den etiska koden ICN upp (Polit & Beck, 

2013). Alla studier som användes i resultatet var godkända av en etisk kommitté, men alla 

studier hade inte ett etiskt resonemang. De som inte hade ett etiskt resonemang stod det 

tydligt att de var godkända från en etisk kommitté, men de resonerade inte etiskt kring deras 

studie. Det man kan ha i åtanke för framtida studier är att bara inkludera studier som har ett 

tydligt etiskt resonemang. Detta för att ta hänsyn till ICN (Polit & Beck, 2013). 

Klinisk implikation 

För en patient som insjuknar i en gynekologisk cancer är det viktigt att vården är 

patientcentrerad och utgår ifrån vad patienten behöver för hjälp. För att detta ska fungera bra 

är det viktigt att arbetet med patienten sker i vårdteam, bestående av olika professioner som är 

experter på att hjälpa kvinnan utifrån sin profession. Det är viktigt med kontinuitet bland 

sjuksköterskan och de andra yrkeskategorierna för att optimera teamarbetet. Enligt SSF 

(2014) är sjuksköterskans uppgift att stödja, främja hälsa, förebygga sjukdom, lindra och 

återställa hälsa. 

För sjuksköterskor och andra professioner som arbetar med denna patientgrupp är denna 

litteraturstudie av betydelse, då majoriteten av de granskade artiklarna lyfter fram att kvinnor 

önskar mer stöd relaterat till sex- och samlevnad. Stöd relaterat till sex- och samlevnad är 

något som bör diskuteras mer i vården. Detta stöd bör följa kvinnan som en röd tråd och vid 

olika behandlingstillfällen tas upp, vilket sjuksköterskan tillsammans med de andra 

professionerna kan göra. Kvinnan bör innan val av behandling få information av hur de olika 

behandlingarna påverkar den sexuella hälsan. Kvinnan bör även under och efter behandling få 

kontinuerligt stöd i denna fråga. Då detta ämne även berör partnern är det viktigt att även 

denne blir involverad i vården. 
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Slutsats 

Den gynekologiska cancerdiagnosen leder ofta till problem i kvinnans sex- och samliv. 

Kvinnorna upplever att de får bristfälligt stöd av vårdpersonal för detta och de önskar i 

synnerhet få information, sexuell rådgivning och stöd från vårdpersonalen. Det har även visats 

att många kvinnor inte söker hjälp för dessa svårigheter. Sjuksköterskor behöver vara lyhörda 

och ta upp ämnet sexualitet med kvinnan samt även involvera partnern, för att kvinnan ska få 

stöd i dessa frågor. Vården bör utformas patientcentrerat för att den enskilda individen, det 

vill säga patienten skall få den hjälp just den behöver. Detta för att behovet av stöd relaterat 

till sex- och samlevnad kan skilja mellan olika individer. 
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Bilaga 3 

Tabell 3. Översiktstabell 

Författare, 

år, land 

Titel Syfte Forskni

ngsmeto

d 

Deltagare, 

(Bortfall) 

Resultat Kvalite

tsgrans

kning 

Bradford et 

al. 2015. 

USA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assessment 

of sexual 

activity and 

dysfunction 

in medically 

underserved 

women with 

gynecologic 

cancers. 

Att undersöka 

kvinnor med 

gynekologisk 

cancers 

sexuella 

aktivitet och 

sexuella 

dysfunktion i 

socio-

ekonomiska 

låga grupper. 

En 

tvärsnitts

studie. 

Kvantitat

iv design 

Deltagare 

234 (7) 

Kvinnor, 

medianåld

er: 50 år 

Resultatet de kommer 

fram till är att 66% av 

kvinnorna som var 

med i studien inte 

varit sexuellt aktiva de 

senaste 4 veckorna. 

En fjärdedel av dessa 

identifierades lida av 

sexuell dysfunktion. 

Få kvinnor hade sökt 

vård för sina sexuella 

problem eller erbjudits 

vård. Kvinnorna 

uppger avsaknad av 

frågor från vården 

relaterat till sin 

sexuella hälsa. En 

minoritet av 

kvinnorna önskade 

vård för sina sexuella 

problem. 69 kvinnor 

uppger att de skulle 

vilja läsa en hjälp bok 

mot sexuella problem. 

65 kvinnor skulle 

gärna vilja träffa en 

läkare relaterat till 

sina problem.  

Bra 

kvalité. 

Brotto et al. 

2012. 

Kanada. 

A brief 

mindfulness

- based 

cognitive 

behavioral 

intervention 

improves 

Att utvärdera 

om mindfulness 

baserad 

kognitiv 

beteende 

intervention för 

sexuell 

En 

randomis

erad 

kontrolle

rad 

studie, 

Deltagare: 

31 (558)  

Kvinnor i 

åldern 31–

64 år, 

Mindfulness-

programmet visade sig 

vara effektivt. 

Behandlingen 

påverkade alla berörda 

områden rörande den 

sexuella hälsan hos 

Medel 

kvalité. 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0090825812000674
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sexual 

functioning 

versus 

waitlist 

control in 

women 

treated for 

gynecologic 

cancer 

dysfunktion hos 

gynekologiska 

cancer 

överlevare 

jämfört med en 

väntelistekontro

llgrupp som 

inte fick 

mindfulness. 

kvantitati

v. 

medianåld

er: 54 år. 

 

kvinnan. Hos gruppen 

som provat 

mindfulness fanns det 

en signifikant 

förbättring. Kvinnorna 

upplevde detta som ett 

bra stöd relaterat till 

sin sexuella hälsa. 

Demiritas & 

Pinar.2014, 

Turkiet 

Determinati

on of 

Sexual 

Problems of 

Turkish 

Patients 

Receiving 

Gynecologi

c Cancer 

Treatment: 

A Cross-

sectional 

Study. 

Undersöka 

prevalens av 

sexuella 

problem och 

olika typer av 

problem hos 

kvinnor som 

genomgått 

behandling för 

gynekologisk 

cancer. 

Deskripti

v 

tvärsnitts

studie, 

kvantitati

v metod 

enkätfor

mulär. 

 

 

 

Deltagare: 

168 (132) 

kvinnor. 

Kvinnorna 

var i 

åldern 26–

68 år, 

medianåld

ern 49 år. 

Resultatet visar att 

94% av kvinnorna 

upplevde sexuella 

problem. Kvinnor som 

sökt mer sexuell 

information relaterat 

till deras sexuella liv 

hade fler sexuella 

problem än de som 

inte sökt information. 

De äldre kvinnorna, 

patienter med låg 

utbildning samt de 

som varit gifta under 

en längre period 

upplevde mer sexuell 

dysfunktion. 

Majoriteten av de 

tillfrågade kvinnorna 

upplevde inte att de 

fått något stöd från 

vården gällande sex 

och samlevnadsfrågor. 

De önskar mera 

stöd/råd och 

information på detta 

område från 

vårdpersonal. 

Bra 

kvalité. 

Golbasi & 

Senturk- Er

enel, 2012. 

Turkiet 

The quality 

of sexual 

life in 

women with 

gynecologic

al cancers 

Syftet: att 

fastställa 

kvaliteten av 

det sexuella 

livet och 

tillhörande 

faktorer hos 

kvinnor med 

gynekologisk 

cancer.  

Tvärsnitt

sstudie 

med 

kvantitati

v metod. 

Enkätfor

mulär. 

Deltagare: 

80 

kvinnor. 

Bortfall: ej 

beskrivet.  

Kvinnorna 

var 26–81 

år, 

medianåld

ern: 52 år. 

Resultatet visar att den 

sexuella aktiviteten 

hos kvinnorna var 

måttlig. Socialt stöd, 

särskilt från en person 

så som nära anhörig 

eller vårdpersonal 

kunde påverka den 

sexuella kvalitén 

positivt. Kvinnorna 

upplevde att det 

Bra 

kvalité. 
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sociala stödet från 

vårdgivare bör ökas, 

då gärna i form av 

rådgivning om 

sjukdomen och hur 

den påverkar det 

sexuella samlivet. 

Detta stöd bör ges till 

kvinnan och hennes 

partner om partner 

finns. 

Hill et al. 

2011, USA 

Assessing 

Gynecologi

c and Breast 

sexual 

health care 

needs 

(sexual care 

needs of 

cancer 

survivors. 

Att identifiera 

om mönster/ 

behov av vård 

för sexuella 

problem finns 

hos kvinnliga 

cancer 

överlevare, hos 

kvinnor med en 

gynekologisk 

cancer och 

bröstcancer. 

Detta för att 

kunna skapa ett 

tvärveten-

skapligt och 

evidensbaserat 

sätt att möta 

denna 

patientgrupps 

behov av stöd 

och information 

relaterat till 

sex- och 

samlevnad. 

Retroper

spektiv- 

och 

väntrums 

studie. 

Kvantitat

iv studie 

med 

frågefor

mulär 

och 

komplett

ering 

med 

patienten

s 

medicins

ka 

journal. 

261 (284) 

kvinnliga 

deltagare i 

åldern 21 - 

88 år, 

medelålde

rn var 55 

år. 

Resultatet blev att 

41% av deltagarna var 

intresserade av vård 

relaterat till sex och 

samlevnad. Det fanns 

en signifikant skillnad 

beroende på ålder och 

kvinnornas intresse. 

Ingen signifikant 

skillnad fanns mellan 

de båda 

cancergrupperna. 

Endast 7% av 

kvinnorna hade sökt 

vård själva för vård 

relaterat till sexuella 

problem. Kvinnorna 

lyfter att de vill ha 

stödgrupp, stöd, 

rådgivning, par terapi, 

information från 

läkare, träffa en 

specialist på 

sexrelaterade problem 

osv. Artikeln kommer 

fram till att behovet av 

stöd hos kvinnor 

finns. 

Bra 

kvalité. 

Kennedy et 

al. 2015. 

USA. 

Can you 

ask? We 

just did! 

Assessing 

sexual 

functions 

and 

concerns in 

Att undersöka 

sexuell aktivitet 

och funktion 

samt oro hos 

kvinnor som 

nyligen 

insjuknat i 

En 

tvärsnitts

studie, 

retropers

pektiv 

med 

enkäter. 

Som 

Deltagare: 

499 (270) 

kvinnor i 

åldern 18–

91, 

medianåld

ern: 50 år. 

Studien visar att 98% 

av kvinnorna svarade 

på minst en fråga om 

cancer. Bland de 

sexuellt aktiva 

kvinnorna (61%) 

upplevde 52% minst 

en form av sexuell 

Bra 

kvalité. 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.its.uu.se/science/article/pii/S0090825815004552


40 

 

patients 

presenting 

for initial 

gynecologic 

oncology 

consultation

. 

gynekologisk 

cancer. 

komplem

ent till 

detta har 

man 

även 

tittat på 

patientjo

urnaler.   

svårighet.  15 % hade 

sökt hjälp för detta. 18 

kvinnor hade 

remitterats till en 

specialist. Resterande 

hade inte sökt hjälp 

för sina problem. De 

uppgav dock att sex 

och samlevnad var en 

viktig fråga.  

Lindau et 

al. 

2007.USA. 

Sexual 

morbidity in 

very long 

term 

survivors of 

vaginal and 

cervical 

cancer: a 

comparison 

to national 

norms. 

Syftet var att 

öka förståelsen 

om de sexuella 

effekterna av 

cancer och 

cancerbehandli

ng hos 

långtidsöverlev

are av cancer 

(vaginal och 

cervix) 

De beskriver 

även sexuella 

relationer, 

attityder, 

aktivitet och 

funktion i 

jämförelse med 

nationella 

normer. Även 

att undersöka 

sambandet 

mellan 

sexualitet och 

den allmänna 

hälsan samt 

bedöma 

kvalitén på 

vården gällande 

sexuell hälsa. 

Kohortst

udie, 

kvantitati

v metod. 

Enkäter 

Deltagare:

160 (61) 

Kvinnor 

mellan 

30–61 år, 

medelålde

r: 49,4 år. 

Kontrollgr

upp: 320 

(919)  

Kvinnor 

mellan 

18–59 år, 

medelålde

r: 49 år. 

De fann att 

canceröverlevande 

värderade sexualiteten 

och deltagandet i 

sexuella relationer 

som liknar den 

populationsbaserade 

jämförelse gruppen. 

Men de 

canceröverlevande 

hade fler sexuella 

problem än 

jämförelsegruppen. 

Att samtala med en 

läkare om hur cancer 

kan påverka 

sexuallivet visade ett 

samband med lägre 

risk att drabbas av en 

komplex sexuell 

ohälsa hos de som 

överlever under en 

längre tid. 

Bra 

kvalité. 

McCallum 

et al. 2015. 

USA. 

Sexual 

health and 

gynecologic

al cancer: 

conceptuali

zing patient 

needs and 

Studiens mål är 

att beskriva 

kvinnornas med 

gynekologisk 

cancers 

definition av 

sexuell hälsa. 

Kvalitati

v studie, 

semistru

kturerade 

intervjue

r. 

Deltagare: 

15 

(bortfall ej 

beskrivet) 

kvinnor. 

Kvinnorna 

var 26–71 

Resultatet visade att 

beskrivningen på en 

hälsosam sexualitet 

varierade, men med 

betoning på 

emotionell intimitet, 

positiv 

Bra 

kvalité. 
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overcoming 

barriers to 

seeking and 

accessing 

services. 

För en tydligare 

förståelse av 

vad denna 

patientgrupp 

önskar få för 

insats, och vad 

som potentiellt 

kan hindra 

deltagandet i 

dessa insatser 

som har ett 

fokus på 

sexualitet. 

år, 

medelålde

r: 52 år. 

kroppsuppfattning, 

fysiologisk reaktion 

och sexuell självbild. 

Yngre kvinnor 

behöver hjälp med att 

få tillgång till tjänster 

som är mer flexibla, 

praktiska och 

prisvärda. Äldre 

kvinnor kan dra nytta 

av insatser som 

normaliserar 

upplevelsen av den 

psykologiska- och 

sexuella hälsan till 

följd av cancern och 

som förklarar vilken 

typ av insats som 

erbjuds. 

Scanlon et 

al. 2012. 

USA 

Patient 

satisfaction 

with 

physician 

discussions 

of treatment 

impact on 

fertility, 

menopause 

and sexual 

health 

among pre-

menopausal 

women with 

cancer. 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

huruvida 

fertilitet, 

klimakteriets 

status och 

sexuell hälsa 

var viktigt för 

livskvaliteten 

hos 

premenopausal

a kvinnor med 

cancer. Samt 

om onkologer 

diskuterade 

dessa frågor 

under 

behandling och 

uppföljning. 

Longitud

inell 

kohortstu

die. 

Vid 

inskrivnin

g: 104 

(22) 

kvinnliga 

deltagare, 

mellan 

18–52 år, 

medianåld

er: 40,5 år. 

Efter 1 års 

uppföljnin

g: 53 (73) 

Många kvinnor 

upplevde att det var 

viktigt att diskutera 

fertilitet, klimakteriet 

och sexuell hälsa. Det 

framkom att i 

synnerhet de 

gynekologiska 

cancerpatienterna var 

nöjda med 

diskussionerna med 

läkare om 

behandlingens 

inverkan på fertilitet, 

klimakteriet och 

reproduktiva hälsan. 

Kvinnorna önskade 

mer diskussioner om 

den sexuella hälsan. 

Trots hög efterfrågan 

om diskussioner om 

den sexuella hälsan så 

var det många som 

inte fick diskutera 

detta. 

Medel 

kvalité. 

Schulman -

Green et al. 

2008 USA 

Quality of 

life among 

women 

Att beskriva 

demografiska 

och kliniska 

Studien 

är en del 

av en 

145 (136) 

kvinnliga 

deltagare 

Resultatet av studien 

visar att kvinnorna har 

psykologiska behov 

Medel 

kvalité. 
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after 

surgery for 

ovarian 

cancer 

samt andra 

riskfaktorer i 

samband med 

nedsatt 

livskvalitet hos 

kvinnor som 

opererats för 

äggstocks-

maligniteter. 

större 

RCT 

studie. 

Kvantitat

iv 

design. 

mellan 

21–86 år, 

medianåld

er: 61 år. 

av stöd. Dessa anses 

ofta som sekundära till 

de mer fysiska 

insatserna 

Rutinmässig screening 

bör göras på dessa 

kvinnor och remisser 

till psykosociala 

insatser bör skickas. 

Kvinnorna upplever 

att de får för lite 

socialt stöd. 

Simonelli & 

Pasipanody

a 2014 USA 

Health 

Disparities 

in Unmet 

Support 

Needs of 

Women 

with 

Gynecologi

c Cancer: 

An 

Exploratory 

Study. 

Syftet var att 

identifiera 

stödbehoven 

hos kvinnor 

med 

gynekologisk 

cancer inom 

studiens 

demografiska 

område. Det 

sekundära 

syftet var att 

undersöka 

skillnader i 

hälsa och 

otillfredsställda 

behov av stöd 

Tvärsnitt

sstudie. 

Kvantitat

iv metod. 

Enkäter. 

Deltagare: 

51(0) 

kvinnor i 

åldern 55–

64 år, 

medianåld

er: 57 år. 

Resultatet visar en hög 

frekvens av 

otillfredsställda behov 

av stöd hos dessa 

kvinnor. Särskilt i de 

psykologiska, fysiska 

och praktiska 

områdena efterfrågas 

stöd. Skillnader i 

behov av stöd fanns. 

Kvinnor som tillhörde 

de etniska 

minoritetsgrupperna 

och/ eller har en låg 

inkomst var behov av 

mera socialt stöd. 

Dessa kvinnor 

uttryckte också ett 

högre behov av stöd i 

sin sexualitet. 

Medel 

kvalité. 

Tao Lee et 

al. 2015 

Taiwan 

Transformat

ion of 

Sexual 

Expression 

in 

Taiwanese 

Women 

After 

Treatment 

for 

Gynecologi

cal Cancer. 

Att undersöka 

sexuella 

erfarenheter/ 

upplevelser hos 

kvinnor med 

gynekologisk 

cancer efter 

behandling 

Kvalitati

v studie, 

intervjust

udie. 

Deltagare:

11(4) 

kvinnor i 

åldern 40–

56 år, 

medianåld

ern: 47,5 

år. 

Resultatet 

analyserades i fyra 

underkategorier. Det 

kommer fram att de 

har svårt att 

genomföra samlag, att 

de har minskad sexlust 

eller upplever smärta, 

obehag. En del 

kvinnor i studien 

upplever sig inte 

kunna tillfredsställa 

sina män. Stödet från 

vården i dessa frågor 

visar sig vara svagt. 

Resultatet av denna 

Bra 

kvalité. 
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studie ska hjälpa den 

taiwanesiska vården 

att förstå vilket stöd 

den gynekologiska 

cancerpatienten 

behöver. 

Vermeer et 

al. 2014. 

Holland. 

Sexual 

issues 

among 

cervical 

cancer 

survivors: 

How can we 

help women 

seek help?  

Syftet var att 

studera kvinnor 

som behandlats 

för 

cervixcancer 

och vad de hade 

för 

psykosociala 

behov, vad de 

sökte vård för 

samt vad de 

önskade få 

hjälp med 

relaterat till sin 

sjukdom. 

En multi- 

tvärsnitts

studie 

kvantitati

v metod. 

Enkäter, 

två typer 

beroende 

på om 

man var 

partner 

eller 

hade 

sjukdom

en. 

Deltagare: 

343+154 

(527+81) 

kvinnor 

och 

partner. 

Medianåld

er kvinnor: 

48,7 år, 

medianåld

er partner: 

50,8 år. 

Resultatet visar att 

53% inte fått 

information och stöd 

relaterat till sex och 

samlevnad. Många 

kvinnor uttryckte 

behov av stöd och 

information men få 

hade tagit kontakt med 

vården själva. En av 

anledningarna var att 

de tyckte det var 

pinsamt och svårt. 

Studien visar även att 

partner ska vara med 

vid dessa 

vårdkontakter. Det 

finns ett intresse hos 

kvinnorna av att få 

tillgång till 

information stöd på 

webben, stöd-SSK 

samt av sexolog. 

Bra 

kvalité. 

Vermeer et 

al. 2016. 

Holland 

A cervical 

cancer 

survivors’ 

and 

partners’ 

experiences 

with sexual 

dysfunction 

and. 

Syftet var att 

bygga på 

tidigare 

forskning 

angående 

cervixcancers 

överlevares 

önskningar att 

få sexuellt 

hälsofrämjande 

åtgärder. 

Samtidigt vill 

de skilja på de 

kvinnor som 

var i behov av 

sexuellt stöd 

och de som inte 

var det genom 

både kvinnans- 

Multi- 

tvärsnitts

studie 

kvalitativ 

30+ 12 

(24+14) 

Kvinnliga 

deltagare 

34–68 år, 

medelålde

r: 47 år 

Ålder 

partner: 

31–54 år, 

medelålde

r: 46 år 

Studien visade att de 

flesta deltagarna hade 

blivit tillfrågade om 

deras sexuella 

funktioner. Men de 

ansåg att information 

ofta var för koncist 

och medicinskt riktad. 

Majoriteten av 

deltagarna önskade att 

partnern involverades 

så att denne bl.a. fick 

mer information. 

Partners var generellt 

positiva till 

involvering i 

information och 

sjukvård. 

Medel 

kvalité. 
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och partners 

perspektiv. 

Wilmoth et 

al. 2011. 

USA  

Ovarian 

cancer 

survivors: 

qualitative 

analysis of 

the 

symptom of 

sexuality. 

Syftet var att 

beskriva de 

konsekvenser 

äggstocks-

cancer hade på 

sexualiteten hos 

kvinnor som 

genomgick den 

första 

behandlingen 

för sjukdomen. 

Frågeställninga

r innefattade 

om patienterna 

upplevt 

förändringar i 

sin sexualitet 

efter diagnos 

och hur de i 

sådana fall 

hanterat dessa. 

Samt vilken 

information 

eller utbildning 

patienterna vill 

ha för detta. 

Beskriva

nde 

kvalitativ 

studie. 

Deltagare: 

13 (5) 

Kvinnorna 

var mellan 

33–75 år, 

medelålde

r: 56 år 

Resultatet visade att 

för 62% hade 

sexualiteten påverkats 

negativt. De flesta 

uppgav att deras 

vårdteam inte hade 

diskuterat att 

sexualiteten kunde 

påverkas innan de 

skulle opereras. Det 

saknades även 

vägledning i 

hanteringen av 

biverkningar. 

Medel 

kvalité 


