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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: I Sverige blir ca 2800 kvinnor diagnostiserade med gynekologisk cancer varje 

år. Flera kvinnor med gynekologisk cancer får psykiska problem i samband med diagnos och 

behandling, och den sexuella hälsan påverkas. Efter behandling uppstår ofta fysiska 

förändringar på kropp och underliv, och för nästan alla kvinnor påverkar det den sexuella 

hälsan negativt. Information om den sexuella hälsan i samband kan hjälpa kvinnor hantera 

förändringarna och minska påverkan på den sexuella hälsan. 

Syfte: Att undersöka hur kvinnor upplever den information de får innan, under eller efter 

behandlingen av gynekologisk cancer angående den sexuella hälsan samt när de önskar få 

informationen, hur de önskar få informationen samt vilken information de önskar. 

 Metod: Arbetet är designat som en litteraturstudie och inkluderar 13 artiklar med både 

kvantitativ och kvalitativ ansats. 

Resultat: Resultatet visar att kvinnor upplever informationen i samband med behandling för 

gynekologisk cancer som opersonlig, för medicinsk och ofullständig. Kvinnorna får även för 

lite information om de fysiska förändringar som kommer efter operationen och inget stöd för 

att kunna hantera dessa förändringar.  Kvinnorna känner sig sällan bekväma med att själva ta 

upp ämnet med personal och önskar att personalen talar med dem om sexuell hälsa. 

Information om följder av behandlingen önskas både fås som skriftligt och muntligt. 

Slutsats: Resultatet pekar på att kvinnor önskar mer information om hur behandlingen av 

gynekologisk cancer påverkar den sexuella hälsan. Kvinnorna vill ha information som är 

anpassad efter hennes behov samt att personalen behöver mer utbildning i ämnet. 
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ABSTRACT 

Background:  In Sweden, approximately 2800 women are diagnosed with gynecological 

cancer each year. Several women with gynecological cancer get psychological problems in 

connection to diagnosis and treatment, and sexual health often affected. Surgical or 

conservative treatments often result in physical changes in the body and genitals, which 

affect the sexual health negatively. Information about sexual health before, during and after 

treatment can help women manage these changes and reduce the impact on the sexual 

health. 

Aim: To examine how women experience the information they receive before, during and 

after treatment of gynecological cancer regarding the sexual health, when they wish to 

receive information, how they wish to receive the information and which information they 

would like to receive. 

Method: The work is designed as a literature review and includes 13 articles with both 

quantitative and qualitative approaches. 

Results: The results show that women experience information in connection with the 

treatment of gynecological cancer as impersonal, too medical and incomplete. Women are 

given deficient information about the physical changes that come after the operation and no 

support to manage these changes. Women themselves rarely feels comfortable with bringing 

up the topic with the staff and wishes that health care-personnel would speak with them 

about their sexual health. Women want the information both in writing and oral. 

Conclusion: The results point towards that women would like more information about how 

the treatment of gynecological cancer affects sexual health. The women want the 

information to be tailored to her personal needs and that the staff needs more training on the 

subject. 
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BAKGRUND  

Gynekologisk cancer 

I Sverige drabbas ca 2800 kvinnor av gynekologisk cancer varje år, vilket kan vara 

livmodercancer, äggstockscancer, vulvacancer och livmoderhalscancer (Cancerfonden, 

2015). Dessa cancerformer har olika symtom och olika behandling, beroende på hur tidigt de 

upptäcks och hur långt cancern har hunnit sprida sig (Cancerfonden, 2015). Ofta visas 

väldigt få och subtila symtom i ett tidigt stadium, vilket leder till att tumören hinner växa 

och involvera flera närliggande vävnader. Relaterat till utbredningen kan behandlingen av 

gynekologisk cancer därför vara mycket påfrestande, och kan involvera kirurgi, 

cellgiftbehandling och strålning samtidigt (Pearman, 2003). Cirka 15-25 % av patienterna 

blir diagnostiserade med depression, och flera patienter ser på sig själva efter behandling av 

gynekologisk cancer som mindre attraktiva och den sexuella identiteten förändras (Stabile, 

Gunn, Sonoda & Carter, 2015).  

Kvinnor får i högre grad än män erfara problem och misstag inom vården, eftersom mannen 

ses som norm i samhället och vård och behandling utgår från mannen. Kvinnor får sämre 

kvalitet, längre väntetider och män får dyrare och bättre läkemedel (Smirthwaite, 2010). 

Behandling och diagnostik utgår i regel från mannen och de typiskt kvinnliga sjukdomarna, 

symtombilderna och ingreppen finns det mindre forskning kring (Smirtwaite, Tangelin & 

Borrman, 2014). Det saknas resurser för ämnet och just kvinnoforskning är svårt att få 

forskningsmedel för, vilket gör att forskningen kring kvinnors hälsa, både generellt och 

kring sexuell hälsa är bristfällig (Sternudd, 2016; Smirthwaite, 2010). 

Fysisk påverkan på den sexuella hälsan efter behandlingen 

Vid kirurgisk eller annan behandling av gynekologisk cancer kan fysiska aspekter leda till 

att den sexuella hälsan förändras. Det kan till exempel handla om att kvinnans äggstockar 

opereras bort av olika anledningar, vilket leder till ett abrupt slut på produktionen av 

östrogen och en omedelbar menopaus (Katz, 2003). Dessa hormonella förändringar kan leda 

till uttorkade slemhinnor och minskad sexuell lust (Vomvolaki, Kalmantis, Kioses & 

Antsaklis, 2006). Vid borttagande av livmoderhalsen kan kvinnor känna att den sexuella 

njutningen avtar och orgasmen blir svagare och svårare att nå, bland annat på grund av 

smärta eller blödning vid penetration (Bergmark, Åhvall Lundqvist & Steineck, 2000). 
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Behandling av vulvacancer kan också leda till sexuell dysfunktion, även om inte den 

sexuella lusten eller frekvensen av samlag minskar. Sexuell dysfunktion kan innebära 

samlagssmärta, blödningar, minskad sexlust, minskad sexuell njutning, vaginal stenos, 

vaginal torrhet och psykisk problematik (Bae & Park, 2016). Många kvinnor får efter 

kirurgisk behandling av vulvacancer svårt att uppnå orgasm, ibland på grund av borttagande 

av klitoris. Även andra fysiska förändringar på underlivet påverkar den sexuella hälsan 

(Barlow, Hacker, Hussain & Parmenter, 2014). Kvinnor som genomgått behandling för 

gynekologisk cancer, både kirurgisk och annan behandling, får ofta problem med sitt sexliv. 

Studier som undersöker sexlivet hos de som behandlats för gynekologisk cancer jämfört 

med friska kvinnor visar att 65-100 % av alla kvinnor som behandlats för gynekologisk 

cancer lider av någon form av sexuell dysfunktion (Correa et al., 2016; Bae & Park, 2016; 

Maher & Denton, 2008). Sexuell dysfunktion kan innebära samlagssmärta, blödningar, 

minskad sexlust, minskad sexuell njutning, vaginal stenos, vaginal torrhet och psykisk 

problematik (Bae & Park, 2016). Andra studier har dock visat att vid en total hysterektomi 

har den sexuella hälsan förbättrats efter ingrepp. Detta beror antagligen på att livmodern i 

sig har orsakat problem, såsom samlagssmärta, blödning eller prolaps (Vomvolaki et al., 

2006).  

Psykisk påverkan på den sexuella hälsan efter behandling  

För många kvinnor är livmodern en viktig del av vad som gör dem till just kvinnor. Därför 

påverkar bland annat en hysterektomi eller borttagande av äggstockarna många kvinnors 

sexuella hälsa genom att ingreppet tar bort en del av deras femininitet (Vomvolaki et al., 

2006). En stor del av de kvinnor som genomgått cancerbehandling för gynekologisk cancer 

behöver efteråt hjälp och stöd, och en av de vanligaste formerna av hjälp är existentiell hjälp 

(Hodgkinson, 2007). För vissa kvinnor känns det som en tomhet i kroppen efter kirurgiskt 

borttagande av gynekologiska organ, och vissa har problem med att förstå och acceptera att 

det är något som är borttaget från insidan av kroppen. Sekse, Gjengedal och Råheim (2013) 

beskriver den oväntat stora tomhet som många kvinnor känner efter operationen. De 

beskriver kvinnornas känsla av förvåning och chock och i flera fall sorg över ett förändrat 

eller helt avslutat sexliv. De känner även i vissa fall skuld och sorg gentemot sin partner som 

de inte känner har gjort något för att förtjäna detta (Sekse, Gjengedal & Råheim, 2013). 

Efter borttagande av gynekologiska organ blir många kvinnor deprimerade för att de inte 

längre kan få, eller aldrig fick egna barn. Dessa kvinnor kan bli deprimerade, och långt efter 
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behandlingen kan fortfarande ilska, sorg och känslor av meningslöshet vara en stor del av 

kvinnornas liv (Carter et al., 2005). Efter kirurgin har flera kvinnor svårt att få tillbaka 

förtroendet och kontrollen över den egna kroppen. Att inte känna sig hemma i sin egen 

kropp är en känsla som beskrivits. Att inte känna igen sig själv i sin egen kropp, att få det 

tuffa beskedet om cancer och att känna en tomhet bidrar alla till en syn på sig själv som 

sexuellt misslyckad (Sekse, Gjengedal & Råheim, 2013).  

Information om den sexuella hälsan i samband med behandling 

För kvinnor med gynekologisk cancer, är det för de flesta väldigt viktigt att de får snabb 

vård och får avlägsna det som växer i dem. Detta gör att många inte lyssnar på alla 

behandlingsalternativ, och inte vet vad de innebär. Det blir svårt att ta in information om vad 

behandlingen har för fördelar och konsekvenser (Ekwall, Ternestedt & Sorbe, 2003). 

Vårdpersonal tenderar att själva dra slutsatser om patientens sexliv och undviker gärna att 

tala om sexuell hälsa (Hordern & Street, 2007). För dessa kvinnor finns ett gemensamt 

behov av information angående ingreppets påverkan på den kommande sexuella hälsan. Ofta 

tycker kvinnorna också att den dagliga konversationen med sjuksköterskan är väldigt viktig 

för vården, och fungerar som en bra balans mellan det medicinska och kirurgiska och det 

dagliga livet och vården (Ekwall et al., 2003).  

Flera studier visar att kvinnor tycker att de inte får tillräckligt med information från 

vårdpersonal, både gällande kort- och långsiktiga besvär och komplikationer (de Groot et al., 

2007; Cull et al., 1993). Även om information om behandling och effekter av den är väldigt 

viktigt att ge, är det viktigt att tänka på när, var och vad för information som ges till dessa 

kvinnor (Ashing-Giwa et al., 2008). Eftersom dessa patienter inte bara tänker på generella 

effekter av operation, så som smärta, ärr, illamående och sjukskrivning, tänker dessa 

patienter även på sexualitet, femininitet, attraktivitet och fertilitet (Dresner & Kurzman, 

2008; Vomvolaki et al., 2006). Preoperativ information kan göra det lättare att hantera den 

förändrade situationen efter ingreppet (Katz, 2003). Att hjälpa dessa kvinnor att förbereda 

sig för de kommande förändringarna och ge information kan underlätta för förloppet efter 

behandlingen. En studie visar att flera kvinnor tycker det är ännu svårare att fråga intima 

frågor efter behandlingen än innan, även om de efter behandlingen kände att de var i behov 

av information (Sekse, Gjengedal & Råheim, 2013). De kvinnor som har en god 

kommunikation med vårdpersonal och får information om kommande förändringar, har 

lättare att anpassa sig till den förändrade kroppen och dess funktioner efter behandlingen, än 
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de som inte fått information (Wilmoth, 2001). Med god kommunikation kan kvinnorna vara 

mer delaktiga i sin vård och på sikt våga tala om svårare ämnen, så som sexualitet (Ekwall et 

al., 2003). 

Teoretisk referensram  

Som teoretisk referensram kommer Ida Orlandos teori, framarbetad 1961, att användas. Hon 

beskriver i sin omvårdnadsteori att det är sjuksköterskans arbete att se och bemöta patientens 

behov av vård. Patienter säger eller visar inte alltid om eller vad de vill ha hjälp med, och 

stort ansvar ligger då på sjuksköterskan som behöver känna in situationen och kunna avgöra 

när patienten behöver hjälp och inte. Orlando säger att när patienter är i behov av vård visas 

detta på olika sätt beroende på individ, och därför är sjuksköterskan en viktig del för att 

patienter inte ska få en känsla av hjälplöshet. Vidare beskriver Orlando att relationen mellan 

sjuksköterska och patient alltid är dynamisk (Current Nursing, 2013). De automatiska svaren 

som ofta kommer är ett problem enligt Orlandos teori. När patienten har frågor, kan det vara 

viktigt att inte bara svara ja eller nej som sjuksköterska, utan att ta reda på om patienten 

faktiskt har något underliggande behov (Schmieding, 1984). Upprepade beteenden och 

patienter som ringer på personal ofta om simpla saker, kan till exempel istället handla om 

oro eller en känsla av ensamhet. Sjuksköterskan måste försöka läsa av patienten och förstå 

vad hen egentligen vill. Att validera sina tankar mot patientens är samtidigt väldigt viktigt, 

för att veta om det faktiskt rör sig om ett rop på hjälp (Current Nursing, 2013).  

Orlandos teori passar som referensram för denna studie, då det är viktigt att se patienterna 

som individer och att inte behandla dem som en grupp. Sjuksköterskan har här ett viktigt 

arbete i att känna in hur mycket information patienten är i behov av och att vara medveten 

om att ett behov för hjälp och information kan yttra sig på olika sätt. Patienter kommer inte 

alltid fråga om information, men det kan vara mycket viktigt för det fortsatta livet att vara 

beredd på vad som kommer hända.  

Problemformulering  

Den sexuella hälsan efter gynekologisk cancer påverkas både av den fysiska behandlingen 

och symtomen på sjukdom och kirurgi eller annan behandling, men även av den psykiska 

påfrestningen som det innebär att bli diagnostiserad och behandlad för gynekologisk cancer. 

Information i samband med behandlingen kan göra att den psykiska påfrestningen av de 
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fysiska effekterna eventuellt blir lättare att hantera, vilket i sin tur kan hjälpa patienten. 

Genom att studera hur kvinnor upplever informationen som ges och i vilket sammanhang 

kvinnorna vill ha information kan vården kring gynekologisk cancer förbättras. 

Syfte  

Att undersöka hur kvinnor upplever den information de får innan, under eller efter 

behandlingen av gynekologisk cancer angående den sexuella hälsan, när de önskar få 

informationen, hur de önskar få informationen samt vilken information de önskar. 

Frågeställningar  

1) Hur upplever kvinnor informationen från sjuksköterskor och annan hälso- och 

sjukvårdspersonal angående den sexuella hälsan som ges i samband med behandling av 

gynekologisk cancer? 

 

2) När, var och hur vill kvinnorna ha information om sexuell hälsa? 

METOD  

Design  

Som metod har litteratur av deskriptiv design använts i enighet med Whittemore & Knafl 

(2005). Artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats har använts för att få en större 

och mer komplett syn på arbetets undersökande problem.  

Sökstrategi  

Sökningar efter artiklar har gjorts i databaserna PubMed och CINAHL. De sökord som 

användes var: female genital neoplasms, sexuality, information, quality of life, sexual 

functioning samt gynaecological cancer. För begränsningar som används till de olika 

databaserna se tabell 1.  

Inklusionskriterierna för att en artikel skulle inkluderas i undersökningen var att den skulle 

vara skriven på engelska, finnas tillgänglig via Uppsala Universitets söktjänster, vara etiskt 

granskad samt att det skulle finnas ett tillgängligt abstract. Studierna skulle ha genomförts i 
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Europa, Australien eller Nordamerika, då det bedömdes kunna representera kvinnorna i 

Sverige på grund av liknande kultur och vård i flera av länderna. Alla som deltog i studien 

skulle vara vuxna, det vill säga 18 år eller äldre. Artiklarna fick inte vara skrivna innan 

1996, det vill säga de fick inte vara äldre än 20 år. Exklusionskriterierna var artiklar som 

inte fanns tillgängliga på engelska eller som var från andra världsdelar än Europa, Australien 

och Nordamerika, artiklar som var äldre än 20 år, artiklar med deltagare under 18 år, artiklar 

som inte är etiskt granskade eller godkända samt review artiklar. Alla artiklar som användes 

skulle vara av medel till hög kvalitet och artiklar som inte uppnådde denna nivå efter 

granskning med hjälp av granskningsmall exkluderades (Forsberg & Wengström, 2015)(se 

bilaga 1 & 2). 

Sökningen gjordes initialt i CINAHL med 27 resultat. Sökningens resultat kontrollerades 

genom att läsa titlar, och tio artiklar som tycktes kunna svara på syfte och frågeställning 

valdes ut för läsning av abstract. Vidare gjordes tre sökningar i PubMed, varav en fick 888 

resultat och avbröts för att mer specificera mot syfte och frågeställning (se tabell 1). De två 

sökningar som sedan gjordes fick 161 respektive 20 resultat och sammanlagt valdes 26 

artiklar ut från PubMed för vidare granskning.  

Efter sökningen lästes abstract för de artiklar som utifrån titel valts ut med hjälp av 

inklusionskriterierna. Under läsning av abstract kontrollerades artikelns överensstämmelse 

mot syfte och frågeställning.  Tjugoen artiklar som tycktes passa arbetet lästes och 

granskades med granskningsmall (Forsberg & Wengström, 2015)(se bilaga 1 & 2). Till 

resultatet valdes 9 artiklar. För att fler artiklar skulle finnas i resultatet gjordes en ytterligare 

sökning i PubMed, som fick 157 resultat, 21 abstract lästes, varav 12 tycktes stämma med 

syfte och frågeställning och 4 valdes ut till studien. Artiklar som inte inkluderades i arbetet, 

valdes bort på grund av att de inte uppfyllde inklusionskriterierna eller för att de inte var av 

medel eller hög kvalitet. Totalt inkluderades 13 artiklar i studien. Sökningarna genomfördes 

mellan 2016-11-16 och 2016-11-23 (se tabell 1).  

Tabell 1. Artikelsökningar 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar* 

Antal 

utvalda 

artiklar 

CINAHL #1 Female genital 28 10 4 3 
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neoplasms, 

sexuality, [MeSH] 

PubMed #1 Female genital 

neoplasms, 

sexuality [MeSH] 

888 - - - 

PubMed #2 Female genital 

neoplasms, 

sexuality [MeSH], 

information  

161 22 15 6 

PubMed #3 Sexual 

functioning, 

Quality of life, 

gynaecological 

cancer 

20 4 2 0 

PubMed  #4 Female genital 

neoplasms, 

sexuality, quality 

of life [MeSH] 

157 21 12 4 

 

*Vissa artiklar kan ha förekommit vid flera olika sökningar.  

Bearbetning och analys  

Kvalitetsanalys 

I arbetet har artiklar som valts ut granskats med hjälp av granskningsmallar från Forsberg 

och Wengström (2015). Granskningsmallar som använts är för kvalitativ och kvantitativ 

metod (Forsberg & Wengström, 2015). Granskningsmallarna har blivit modifierade och 

anpassade för arbetet, genom att punkter som varit relevanta gjorts om till frågor med 

poänggivande ja- eller nej-svar. Modifieringar har gjorts med kursiv text (se bilaga 1 & 2). 

För att en artikel har tagits med har det krävts medel eller hög kvalitet, vilket uppnås genom 

poängresultat på 60 % för medel kvalitet och 80 % för hög kvalitet.  
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Tabell 2. Resultattabell 

Författare, år, land Titel  Syfte Urval/Deltagare Metod Resultat Kvalitet 

Vermeer, Bakker, 

Kenter, 

Stiggelbout & 

Kuile, 2016, 

Nederländerna 

Cervical cancer 

survivors’ and 

partners’ experi-

ences with sexual 

dysfunction and 

psychosexual sup-

port 

Att undersöka hur 

patienter med cer-

vixcancer och de-

ras partners vill ha 

hjälp med den 

sexuella hälsan. 

30 kvinnor (33-68 

år) som inom 1-12 

år innan studien 

blivit behandlade 

för cervixcancer på 

två sjukhus i 

Nederländerna, 

samt 12 partners 

(31-54 år). 

Kvalitativ 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

Fysiska förändringar 

påverkade kvinnornas 

kroppssyn och sexuella 

hälsa negativt. De flesta 

kvinnor upplevde sexuell 

dysfunktionalitet. Kvin-

nor kände behov av in-

formation angående fy-

siska förändringar, 

påverkan från behand-

lingen och praktiska tips 

för att hantera sina pro-

blem. 

Hög 

Sekse, Råheim & 

Gjengedal, 2015, 

Norge 

Shyness and open-

ness - Common 

ground 

for dialogue be-

tween health per-

sonnel and women 

about sexual and 

intimate issues 

after gynecological 

Ta reda på hur 

kvinnor hittar sätt 

att hantera föränd-

ringar i den sexu-

ella hälsan efter 

gynekologisk can-

cer och hur dialog 

med SSK och 

annan hälso- och 

16 kvinnor >5 år 

efter gynekologisk 

cancer (39-66 år).  

Kvalitativ 

Fenomeno-

logisk och 

hermeneu-

tisk 

Blyghet hindrar samtal 

om sexuell hälsa mellan 

personal och patient. 

Många kvinnor har inte 

talat om sin sexuella 

hälsa efter behandlingen 

med personal. Kvinnor 

känner sig ensamma 

postoperativt och saknar 

Hög 
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cancer sjukvårdspersonal 

angående sexuell 

hälsa efter gyne-

kologisk cancer 

såg ut.  

preoperativ information 

om fysiska förändringar 

efter behandlingen. 

Vermeer, Bakker, 

Kenter, Kroon, 

Stiggelbout & 

Kuile, 2015, 

Nederländerna 

Sexual issues 

among cervical 

cancer survivors: 

how can we help 

women seek help? 

Undersöka före-

komsten av behov 

av sexuell hälso-

vård, vårdsökande 

beteende och hur 

attityden till sexu-

ell hälsovård är för 

kvinnor som haft 

cervixcancer och 

deras partners 

343 kvinnor som 

genomgått be-

handling för cer-

vixcancer och 154 

partners.  

Kvantitativ 

Multicenter- 

baserad 

tvätsnitts-

studie 

Tillfälle för att tala om 

sexuell hälsa ges inte 

alltid till patienter. 

Genans hindrar kvinnor 

från att själva ta initiativ 

till samtal med personal. 

Kvinnor är i behov av 

mer information. 

Kvinnor och partners vill 

ha information via 

webbsida eller via 

samtal med SSK eller 

annan hälso- och 

sjukvårdspersonal.  

Medel 

Bober, Recklitis, 

Bakan, Garber & 

Petenaude, 2014, 

USA 

Adressing sexual 

dysfunktion after 

RRSO*: Effects of 

a brief, psycho-

sexual intervention 

Syftet var att föra 

ihop kunskap och 

utbildning och 

mindfullness 

minska sexuell 

dysfunktion hos 

kvinnor som ge-

nomgått riskredu-

43 kvinnor som 

har behandlats 

med RRSO* (36-

49 år). 

Kvantitativ 

Single-arm 

trial 

Patientutbildning ökade 

kvinnornas sexuella 

funktion, somatisering 

och ångests minskade 

och kvinnornas egen 

hantering av sexuell dys-

funktion förbättrades.  

Hög 



 

 
10 

cerande behand-

ling.  

McCullum, 

Jolicoeur, 

Lefebvre, 

Babchishin, 

Robert-Chauret & 

Lebel, 2014, 

Canada 

Supportive care 

needs after gyne-

cologic cancer: 

Where does sexual 

health fit in? 

Ta reda på vilka 

ouppfyllda behov 

kvinnor har och 

hur många kvinnor 

som har 

ouppfyllda behov 

av hjälp. Under-

söka om det finns 

ett samband mel-

lan sociodemo-

grafisk och medi-

cinsk bakgrund 

högre behov av 

hjälp.  

113 kvinnor som 

var diagnostice-

rade eller hade 

behandlats för gy-

nekologisk cancer 

(27-89 år). 

Kvantitativ 

Deskriptiv 

Sexuell dysfunktionalitet 

var vanligt bland 

kvinnorna. Av de 

kvinnor som upplever 

problem med sexlivet 

vill knappt hälften ha 

hjälp. Ingen eller låg 

sexlust, var inte relaterat 

med behov av hjälp av 

personal, men relaterat 

med försämrad eller då-

lig sexuell hälsa.    

Hög 

Wilmoth, 

Hatmaker-

Flanigan, 

LaLoggia & 

Nixon, 2011, USA 

Ovarian cancer 

survivors: Quali-

tativ analysis of 

the symptom of 

sexuality 

Att förstå sexuella 

förändringar efter 

behandling från 

patientens per-

spektiv, hur pati-

enterna hanterar 

förändringarna och 

ta reda på vilken 

information de vill 

8 kvinnor deltog i 

enskilda intervjuer 

(33-69 år) samt 5 

kvinnor deltog i en 

fokusgrupp (40-75 

år).  

Kvalitativ 

Deskriptiv 

Sexuella hälsan 

försämrades efter 

behandling. Viktföränd-

ring relaterat till 

behandling hade stor 

negativ inverkan på 

sexualiteten. Deltagarna 

tyckte att personalen 

skulle tala om sexuali-

Medel 
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ha av sjuksköters-

kor. 

teten. Ingen av delta-

garna hade fått inform-

ation gällande sexualitet 

efter behandling, alla 

deltagare saknade sådan 

information.  

Burns, Costello, 

Ryan-Woolley & 

Davidson, 2007, 

England 

Assessing the im-

pact of late treat-

ment effects in 

cervical cancer: an 

exploratory study 

of women´s sexu-

ality 

Undersöka kvin-

nors sexualitet 2-3 

år efter behandling 

av cervixcancer. 

13 kvinnor som 

behandlats mot 

cervixcancer 2-3 år 

tidigare. 

Kvalitativ 

Fenomeno-

logisk 

Fysiska förändringar, så 

som inkontinensbesvär 

och tarmdysfunktion var 

vanliga. Behandlingen 

påverkade sexualiteten i 

stor utsträckning. Majo-

riteten av patienterna 

upplevde att de fått för 

lite information om be-

handlingen och dess 

effekter. Få vill ha in-

formation på sjukhuset. 

Hög 

White, Faithfull 

& Allan, 2013, 

England 

The re-construct-

ion of women’s 

sexual lives after 

pelvic radi-

otherapy: A criti-

que of social con-

structionist and 

Undersöka vilka 

faktorer som på-

verkar den kliniska 

bedömningen av 

sexuella svårig-

heter till följd av 

behandlingen och 

24 kvinnor (30-70 

år) som avslutat 

bäckenstrålning 

3-24 månader in-

nan undersök-

ningen, 5 partners 

(41-70 år), samt 

Kvalitativ 

Etnografisk 

Kvinnors sexliv försäm-

ras eller avslutas ofta 

helt efter behandling av 

gyn cancer. Kvinnorna 

känner att det inte finns 

tid att prata om det med 

läkaren och att de inte 

Hög 
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biomedical per-

spectives on the 

study of female 

sexuality after 

cancer treatment 

förstå bedöm-

ningen av deras 

svårigheter 

 

20 vårdpersonal. alltid vill prata om det 

då det är ett känsligt 

ämne. 

Sekse, Råheim, 

Blaaka & 

Gjengedal, 2010, 

Norge 

Life beyond can-

cer: women’s ex-

periences 5 years 

after treatment for 

gynaecological 

cancer 

Syftet med denna 

studie är att få en 

fördjupad förstå-

else av cancer 

överlevandes erfa-

renheter och hur 

de upplevt cancer-

vården. 

16 kvinnor (39-66 

år) fem år efter 

avslutad behand-

ling samt ett år 

senare. 

Kvalitativ 

Fenomeno-

logisk 

Stora förändringar i livet 

som känns utmanande 

för kvinnorna. En stor 

rädsla för återfall vilket 

skapar en känsla av en-

samhet. 

Hög 

Li, Rew & Chen, 

2015, USA 

Factors affecting 

sexual function: A 

comparison 

between women 

with gynecologi-

cal or rectal can-

cer and healthy 

controls 

Undersöka skill-

nader i sexuell 

funktion mellan 

kvinnor med gy-

nekologisk eller 

ändtarmscancer. 

Samt undersöka 

relationer mellan 

kroppsuppfattning, 

ångest och de-

pression och 

kvinnlig sexuell 

funktion. 

139 kvinnor 

(+18år) som haft 

cancer samt 79 

kvinnor (+18år) 

utan cancer histo-

ria 

Kvantitativ 

Tvärsnitts-

studie 

Kvinnorna som överlevt 

cancer hade enligt 

undersökningen ett 

sämre sexliv på alla 

fronter (t.ex. orgasm, 

njutning, torrhet och 

smärta) än kvinnorna i 

kontrollgruppen. 

Hög 
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Johansen 

,Liavaag, Tanbo,   

Dahl, Pripp & 

Michelsen, 2016, 

Norge 

Sexual activity 

and functioning 

after RRSO*: 

Impact of hor-

mone replace-

ment therapy 

Att undersöka sex-

uell aktivitet och 

funktion hos kvin-

nor efter RRSO* 

jämfört med friska 

kvinnor. 

 

324 kvinnor 

(+18år) som ge-

nomgått ingreppet 

samt 724 kvinnor 

(+18år) utan can-

cer historia. 

Kvantitativ 

Retrospek-

tiv 

kohortstudie 

Canceröverlevarna 

upplevde fler hälsopro-

blem än de i kontroll-

gruppen. De upplevde 

även sitt sexliv som 

betydligt sämre än de i 

kontrollgruppen. 

Medel  

Vermeer, Bakker, 

Stiggelbout 

Creutzberg, 

Kenter & Kuile, 

2014, 

Nederländerna 

Psychosexual 

support for 

gynecological 

cancer survivors: 

professionals’ 

current practices 

and need for as-

sistance 

Undersöka sjuk-

vårdspersonalens 

stöd för patienter, 

hinder för eventu-

ellt stöd samt be-

hov av utbildning 

och stöd. 

 

30 sjukvårdper-

sonal ur olika 

professioner. 

Kvalitativ 

Etnografisk 

Behov av träning för 

personalen samt mer tid 

till att diskutera ämnen 

som rör sexualitet. 

Hög 

Barlow, Hacker, 

Hussain & 

Parmenter, 2013, 

Australien. 

Sexuality and 

body image 

following treat-

ment for early-

stage vulvar can-

cer: a qualitative 

study 

Undersöka kvin-

nors upplevelser 

av sexualitet och 

kroppsuppfattning 

efter behandling 

för tidigt stadium 

av vulvacancer 

10 kvinnor 

(+18år) som be-

handlats för vul-

vacancer. 

Kvalitativ 

Tolkande 

fenomeno-

logi 

Rädsla för smärta och 

återkommande cancer. 

Majoriteten av kvin-

norna beskrev dock att 

de hade ett tillfredstäl-

lande sexliv med sin 

partner. 

Hög 

* Risk-reducing salpingo-oophorectomy (kirurgiskt borttagande av äggstockar och äggledare i förebyggande syfte)
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Resultatanalys 

De artiklar som stämde överens med syfte och frågeställningar samt erhöll en medelhög eller 

hög kvalitet lästes noggrant igenom för att teman och kategorier skulle hittas. Artiklarna 

lästes flera gånger för att öka förståelsen för artiklarnas innehåll (Forsberg & Wengström, 

2015). Efter genomläsning plockades teman ut från artiklarna och sammanställdes under 

olika temarubriker. Under temarubrikerna sammanställdes information från artiklarna som 

kunde besvara arbetets syfte och frågeställningar, och dessa resulterade i kategorier som 

blev arbetets resultatdelar.  

Forskningsetiska överväganden  

I denna studie kommer ingen enskild individ beröras eller kunna identifieras. Studien 

kommer helt baseras på resultaten som presenteras i de artiklar som inkluderas. Studien 

kommer på så sätt vara helt anonym. För att en artikel skall inkluderas måste den vara etiskt 

granskad och godkänd. Urvalet av artiklarna till arbetet kommer göras med ett objektivt 

förhållningssätt (Vetenskapsrådet, CODEX, i.d.). 

RESULTAT  

Av de inkluderade artiklarna är åtta kvalitativa och fem kvantitativa. Dessa studier har sitt 

ursprung i Norge (n=3), Nederländerna (n=3), USA (n=3), England (n=2), Kanada (n=1), 

Australien (n=1). En sammanställning av studierna presenteras i tabell 2. 

De teman som valdes från resultatgranskningen var: upplevelse av informationsbrist, genans 

över sexualitet och önskan om personalens initiativtagande och informationssätt, tidpunkt, 

och innehåll. 

Kvinnors upplevelse av den information som ges i samband med 

behandling 

Upplevelse av informationsbrist 

Det framkom att majoriteten av kvinnorna, som i samband med behandling fått information 

om sexuell hälsa, inte var nöjda med den. De tyckte att informationen var för teknisk, 

opersonlig, motsägelsefull eller ofullständig (Vermeer et al., 2016; Burns et al., 2007). Fler 
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än hälften hade blivit frågade om den sexuella hälsan, men det hade endast varit en fråga om 

de fysiska aspekterna och det hade inte varit anpassat till kvinnornas behov (Vermeer et al., 

2016). En kvinna i en annan studie berättade att hon fått ett råd om sexualitet, men det var 

begränsat till att endast handla om vilken position som eventuellt ska undvikas, och kvinnan 

var missnöjd med den informationen (Wilmoth et al., 2011).  

Wilmoth och medarbetare (2011) beskriver att ingen i studien fått information om hur de 

fysiska förändringarna kan påverka sexualiteten, eller hur problem som uppstår kan 

hanteras, vilket kvinnorna var besvikna över. Flera kvinnor berättade om sorg och rädsla 

efter behandlingen för att de inte visste vad som skulle hända och för att de saknade 

information och sätt att hantera eventuella problem som påverkar den sexuella hälsan 

(Wilmoth et al., 2011; Barlow, Hacker, Hussain & Parmenter, 2013).  Att bli lämnad ensam 

med dessa känslor och utan information har beskrivits kännas som en kränkning, och många 

kvinnor känner sig sårade över att ha lämnats utan information och vård (Sekse, Råheim & 

Gjengedal, 2015). 

Majoriteten av kvinnorna kände att de inte fått tillräckligt med information, de flesta hade 

inte fått någon information alls. De kände att de inte fått tillräckligt med tid att tala om sina 

sexuella bekymmer med personal (Burns et al., 2007). I en undersökning av Sekse, Råheim, 

Blaaka och Gjengedal (2010) tyder även resultat på att kvinnorna saknat någon att tala med 

om eventuella förändringar och konsekvenser av behandlingen. Kvinnorna kände att om de 

haft stöd gällande sexuell hälsa innan och efter behandling skulle de ha mått psykiskt bättre 

och en del av den oro hon känt skulle försvunnit (Sekse, et al., 2010; Burns et al, 2007).  

En kvinna som genomgått behandling för endometriecancer beskriver sina känslor efter 

behandlingen som att det hon inte känner sig som en kvinna. Efter behandlingen hade hon 

ingen vagina, och led mycket över detta. Hon nämner att hon inte fick någon information om 

det innan operationen, och att om hon hade fått det hade hon kunnat hantera utfallet av 

behandlingen (White, Faithful & Allan, 2012). Likaså upplevde många kvinnor som efter 

behandlingen för gynekologisk cancer blivit infertila, att de saknade information om att detta 

var något som kunde hända efter behandlingen. Många kvinnor, de som inte längre kände att 

de hade en vagina, de som hade en kortare och trängre vagina och de som blivit infertila 

efter behandlingen kände sorg och att kvinnligheten påverkades (White et al., 2012; 

Vermeer et al., 2016; Burns et al., 2007).  
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Många kvinnor i Vermeer och medarbetares (2016) studie hade inkontinens- och 

tarmproblematik som gjorde att sexlivet minskade eller blev mindre spontant. Nästan ingen 

av kvinnorna med detta problem fick information om att detta kunde ske efter behandlingen. 

Kvinnorna i studien tyckte i hög grad att dessa livsförändringar påverkade sexlivet negativt. 

Flera kvinnor vågade inte ha sex efter behandlingen relaterat till tarm- och 

inkontinensbesvär, och önskade att de fått information om det innan (Vermeer et al., 2016; 

Burns et al., 2007).  

Genans över sexualitet och önskan om personalens initiativtagande 

I en studie av Sekse och medarbetare (2015) visar resultatet att kvinnor känner sig för blyga 

och sårbara för att själva våga prata med sjukvårdspersonal om problem som rör den 

sexuella hälsan. Kvinnorna i studien hade ett behov av att tala om förändringar och problem, 

men de ville att sjukvårdspersonal skulle ta upp ämnet då det kan kännas jobbigt att själv ta 

upp det. De flesta kvinnorna i studien ville tala med personal om förändringar i sexuella 

hälsan, men ingen sjukvårdspersonal tog upp ämnet med dem (Sekse et al., 2015; Wilmoth 

et al., 2011). En kvinna som hade tagit mod till sig och frågat om sexuella problem, hade 

endast fått korta svar, och hon upplevde att personalen inte ville tala med henne om frågor 

som rörde sexualitet (Sekse et al., 2015). I Vermeers och medarbetare (2016) studie visar 

resultatet däremot på att kvinnorna inte ville tala med personal om sexuella problem, då de 

kände att det var ett problem de borde lösa på egen hand eller att det var för tabubelagt för 

att tala med personal om. Endast en av fem i studien tyckte att vården var tillgänglig och 

mottaglig för att diskutera frågor som rörde den sexuella hälsan. 

I en annan studie fann författarna att 61 % av kvinnorna som talat med personal om frågor 

gällande sexuell hälsa hade själva fått tagit initiativ till detta. Studien visade även att ju mer 

genans kvinnorna kände kring att tala om sexualitet, desto mindre sannolikt var det att de 

skulle söka hjälp för sina bekymmer (Vermeer et al. 2015).  

En läkare beskriver att hen ofta pratar med patienten om de medicinska förändringar som 

kan ske, såsom minskad sexlust och torrhet av slemhinnorna. Hen menar att oftast så pratar 

personalen om det medicinska som är aktuellt för alla men att den känslomässiga aspekten 

ofta inte tas upp. Ämnet ses också som ett mycket personligt ämne som de flesta inte delar 

med sig av till vem som helst (Li, Rew & Chen, 2012). Personalen har ofta en känsla av att 

de inte vet vad patienten vill prata om och att det finns annan personal som är mer 
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kvalificerad för att tala om sexuella problem, och de inleder därför inte en konversation; 

(Vermer et al., 2014). 

När, var, och hur önskas information? 

Informationssätt, tidpunkt och innehåll  

McCullum och medarbetare (2014) visade att ungefär hälften av de kvinnor som upplevde 

svårigheter med sexlivet eller de som hade svårt med förändringar som kom med 

behandlingen, ville ha hjälp med dessa (McCullum et al., 2014). Majoriteten av den 

tillfrågade sjukvårdspersonalen i Vermeer och medarbetares (2014) studie berättade att de 

generellt frågade om patienters sexuella hälsa. Samma majoritet beskrev också att de nästan 

bara gav eventuell information eller råd verbalt och att de sällan använde sig av existerande 

broschyrer eller remitterade de vidare om det fanns problem.  

En del av kvinnorna i en av studierna föredrog muntlig information i första hand, för att få 

en personlig kontakt med personalen. För spirituella och praktiska frågor ville kvinnorna 

gärna ha skriftligt material (McCullum et al., 2014). Ungefär hälften av kvinnorna ville ha 

skriftlig information, eftersom de upplevde att det kunde ge en bra överblick. Majoriteten av 

kvinnorna var positiva till en hemsida med information. Kvinnor som led av mer komplexa 

problem, och de som var sexuellt lidande, ville hellre tala muntligt och få ett samtal med 

personal om sina problem (Vermeer et al., 2016).  

Kvinnorna i en studie vill gärna veta innan om det var något som de förväntades uppleva, 

skulle vara medvetna om eller om de fick ha sex alls (Wilmoth et al., 2011). Ca 40 % av 

kvinnorna som behandlas för gynekologisk cancer är oroliga för sitt sexliv och önskar få 

information om detta (McCullum et al., 2014). Ett antal kvinnor nämnde att de tyckte att 

tiden för, miljön och mängden information de fått var bristande gällande innehåll och 

utförlighet (Burns et al., 2007).  

DISKUSSION  

Resultatet visar att kvinnor upplever informationen i samband med behandling för 

gynekologisk cancer som opersonlig, för medicinsk och ofullständig. Kvinnorna får även för 

lite information om de fysiska förändringar som kommer efter operationen och inget stöd för 

att kunna hantera dessa förändringar.  Kvinnorna själva känner sig sällan bekväma med att 
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själva ta upp ämnet med personal och önskar att personalen talar med dem om sexuell hälsa. 

Generellt ville kvinnorna ha muntlig information för att få mer personligt anpassad 

information och för hjälp med komplexa frågor. Information om följder av behandlingen vill 

dock vissa ha som skriftligt material. 

Resultatdiskussion  

Upplevelse av informationsbrist 

Resultaten visar att det är många kvinnor som inte är nöjda med den information som ges i 

samband med ingrepp för gynekologisk cancer. Kvinnor beskriver hur de får information om 

ingreppet på ett väldigt utförligt sätt, men väldigt begränsad information om hur det kan 

komma att påverka sexualiteten (Sekse, et al., 2010; Burns et al, 2007; Wilmoth et al. 2011). 

Detta kan tyda på genans från vårdpersonal som inte vågar ta upp ämnet med patienten. 

Horden och Street (2007) skriver att vårdpersonal tenderar att dra slutsatser om patientens 

sexliv, och inte fråga om det finns problem eller något som patienten undrar över. Detta går 

emot det som Ida Orlando beskriver, då sjuksköterskan inte ska anta att patienten är eller 

tänker på ett visst sätt. Sjuksköterskan ska i detta läge kunna känna in vilken information 

patienten vill ha, och anpassa denna beroende på hur patienten beter sig (Schmieding, 1984).  

Efter ingreppet känner vissa kvinnor en tomhet i kroppen, en sorg över att inte kunna få barn 

eller att andra fysiska förändringar påverkar sexualiteten och det dagliga livet. Alla dessa 

faktorer i sig påverkar sexualiteten. Det kan vara svårt att förstå att ett organ är bortplockat 

från kroppen och just livmodern kan vara extra känslig för dessa förändringar (Sekse et al., 

2013). Livmodern kan även vara en del av den feminina identiteten för vissa kvinnor och vid 

borttagande av den kan det bli väldigt svårt att hantera. Utan information om detta kan 

kvinnor bli deprimerade, känna stor saknad och hela identiteten kan bli förstörd (White et 

al., 2012; Stabile et al., 2015). Det finns studier som beskriver att många kvinnor upplever 

att sexualiteten och identiteten är kopplade till de reproduktiva organen, vilket gör att 

borttagande av dessa gör att kvinnligheten påverkas negativt (Gilbert, Usscher & Perz, 2011; 

Reis, Beij &Coskun, 2010). Detta kan vara en del av en förklaring till att det är vanligt att 

kvinnor efter behandling blir diagnostiserade med depression efter behandling och det visar 

på vikten av information.  
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Det som de allra flesta kvinnor saknade bland informationen var vad de kunde förvänta sig. 

Denna information vill de helst ha innan behandlingen för att kunna vara förberedd. Genom 

att ge information om eventuella förändringar som kan uppstå efter behandlingen har 

patienten en chans att ta ställning till detta och på så sätt börja bearbeta detta innan det 

händer. Om ett problem kan vara svårt att hantera när det kom oväntat, kan information och 

förberedelse göra att hanteringen av det underlättas (Wilmoth, 2001). En anledning till att 

personal inte talar med patienter om följder efter behandlingen, kan vara att de är rädda att 

patienten ska utveckla en rädsla för den kommande behandlingen, och att kvinnan ska 

förvänta sig det värsta. Men eftersom resultatet visar att så många kvinnor inte är nöjda med 

den information som ges, är det dock väldigt viktigt att utöka informationen och anpassa den 

efter vilken individ som ska få den (Schmieding, 1984). Wilmoth (2001) skriver att de 

kvinnor som får bra information, som etablerat en god relation med personal och som känner 

att de kan tala med personal om sexuella bekymmer hanterar förändringar i sexualitet och 

identitet bättre än kvinnorna som inte fått adekvat information.  

Genans över sexualitet och önskan om personalens initiativtagande 

Att prata om den sexuella hälsan är för många väldigt svårt. Det faller sig inte naturligt att 

börja prata med en främmande person om eventuella sexuella problem. Resultatet från flera 

av de granskade studierna säger att de deltagande kvinnorna ville prata om sina olika 

problem men att de kände sig generade av att ta upp ämnet (Sekse, Gjengedal & Råheim, 

2013; Sekse et al., 2015; Wilmoth et al., 2011). En del kvinnor kände också att eftersom 

ingen tog upp det var det ett problem som inte var allvarligt eller vanligt och att det därför 

gick att lösa på egen hand. Detta innebar i flera fall att kvinnorna avslutade sina sexliv 

(Sekse, Gjengedal & Råheim, 2013). I de fall där kvinnorna kände att de ville tala med 

någon men där ämnet inte togs upp av personal kändes det svårt att veta vem hon skulle 

fråga. När en kvinna genomgår en cancerbehandling träffar hon ett stort antal människor 

från olika vårdinstanser. Det kan vara allt från läkare till arbetsterapeuter. För vissa kändes 

det självklart att fråga läkaren om det då det kändes som att den personalen hade mest insyn 

i de medicinska problemen. Medan andra kände att läkaren bara behandlar det fysiska och 

att det är bättre att vända sig till någon av en annan professionalitet (Li, Rew & Chen, 2012).  

Ett annat viktigt faktum i detta var att det antal kvinnor som tagit mod till sig och fråga om 

sina problem, beskriver vårdens ovilja eller oförmåga att prata om sexualitet. En del av de 

patienter som har tagit initiativet själva och frågat personalen har fått korta eller bristande 
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svar, problemet skjuts åt sidan och behandlas som ett mindre viktigt problem relaterat till det 

medicinska (Ekwall et al., 2003).   

En av studierna som granskades tog även med vårdpersonalens perspektiv på det hela. Ett 

genomgående tema hos personalen är att de ofta tar upp det medicinska, det som garanterat 

kan hända kvinnorna, men att den känslomässiga biten ofta skjuts åt sidan (Hordern & 

Street, 2007). Varför detta görs kan ha flera skäl. Ett av dem är att det är genant även för 

personalen. Sex och samlevnad är något som till stor del baseras på egna erfarenheter. Även 

om personalen inte pratar om sitt sexliv kan det kännas som det, vilket gör det till en känslig 

situation för personalen. Ett annat skäl till att de känslomässiga besvären inte tas upp är att 

personalen inte känner att de inte har rätt kompetens för att göra det, att de ger felaktiga råd 

eller inte kan hjälpa patienten med psykiska och sexuella besvär (Hordern & Street, 2007). 

Ida Orlando belyser i sin omvårdnads teori vikten av att som sjuksköterska ta reda på den 

individuella patientens behov och problem, att ta reda på den underliggande orsaken till ett 

problem som kanske yttrar sig som något annat (Current Nursing, 2013). Personalen har då 

en skyldighet att ta upp individens problem och tillsammans med patienten lösa det, något 

som inte gjorts i de flesta av de granskade studierna. Det kan göras genom att tala med 

patienten om dennes problem och behov och sedan hjälpa patienten vidare, då kanske till en 

annan profession. Orsakerna till att detta inte gjorts kan vara många, ett av huvudskälen till 

detta är troligtvis den ömsesidiga genans och känslan av tabu som finns runt ämnet 

sexualitet och sexuell hälsa. Både att fråga om det och att prata om det med en person som 

patienten inte har känslomässiga band till känns för många jobbigt. En annan stor anledning 

till att ämnet inte tas upp kan vara den maktförskjutning som finns mellan vårdpersonal och 

patient, och som troligtvis blir ännu större vid gynekologi. Wijma och Siwe (2002) beskriver 

hur patienten vid en gynekologisk undersökning blir mycket utelämnad, medan personalen 

kan tycka att det är en mycket vardaglig situation. I de fall då personalen är manlig, finns det 

mer som stärker maktförskjutningen och patienten kan bli mycket osäker och inte våga tala 

om sexuella besvär (Wijma & Siwe, 2002). 

Informationssätt, tidpunkt och innehåll  

Sättet som kvinnorna ville bli informerade på var splittrat. De flesta ville få information på 

mer än ett sätt. För vissa frågor, speciellt de lite mer komplexa frågorna ville de flesta 

kvinnorna en personlig kontakt med personalen (Hordern & Street, 2007).  Detta beror med 
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stor sannolikhet på att när en fråga eller ett problem blir större eller mer invecklat uppstår 

oftast följdfrågor vilka kan vara svåra att svara på i en broschyr eller färdigtryckt material. 

Med praktiska frågor ville de flesta kvinnorna ha skriftlig information (Vermeer et al., 

2016). Skriftlig information kan sparas och titta tillbaka på om det glöms bort eller vid 

osäkerhet, det kan därför kännas säkrare med sådan information än att behöva komma ihåg 

all information som ges.  

Många av de kvinnor som genomgår en behandling av en gynekologisk cancer är oroliga för 

sitt sexliv (Sekse, Gjengedal & Råheim, 2013). Den information många därför vill ha är 

mycket praktiskt information, till exempel om de får ha sex överhuvudtaget eller om det var 

något de skulle vara extra medvetna om eller hålla utkik efter. Enligt Ida Orlandos teori är 

det viktigt att se den patienten som en individ och att ta reda på den individuelle patientens 

behov, i detta fall behov och önskan av information (Current Nursing, 2013). En del av de 

deltagande kvinnorna ansåg att för lite fokus lades på att informera både gällande tid och 

mängd information. Katz (2009) skriver att alla kvinnor inte är tillgängliga för information 

om sexuell hälsa efter de fått sin diagnos, och på samma sätt kan andra faktorer preoperativt 

och postoperativt påverka hur väl de kan förstå följder av behandlingen. Information om 

sexuell hälsa borde därför vara en pågående process, där kvinnor får information vid flera 

tillfällen och genom samtal med flera olika professioner. Katz (2009) skriver vidare att 

genom att ge patienten tillfällen att tala om sexuell hälsa, kan det visa patienten att det 

betraktas som viktigt för vårdpersonalen att även den delen av livet fungerar 

tillfredställande. Genom att använda Orlandos teorier kan sjuksköterskan och annan 

vårdpersonal vid flera tillfällen tala med patienten, och vid varje tillfälle bedöma hur mycket 

eller lite information patienten är tillgänglig för och har behov av just då (Schmieding, 

1984). I detta fall finns det ingen mall för vilken information som skall ges och vad som ska 

sägas då den sexuella hälsan är helt individbaserad. Därför blir det ännu viktigare att 

personalen ser varje kvinna som en individ och informerar och ger stöd efter individens 

behov och önskemål (Current Nursing, 2013). 

Ur ett samhällsperspektiv kan det vara viktigt att tänka på hur kvinnors och icke-mäns hälsa, 

ses som mindre viktig än mäns hälsa. Det görs mer forskning på mäns hälsa, symtom och 

sjukdomar (Smirthwaite, Tangelin & Borrman, 2014). Sexuell hälsa är något som är 

tabubelagt, och då framför allt hos kvinnor. Elmerstig (2010) skriver att kvinnor ofta bortser 

från sin egen sexuella njutning och hälsa, och istället tar ansvar för mannens tillfredställelse. 

I kombination med detta är det svårare att få finansiering för kvinnoforskning, och även för 
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forskning som rör kvinnors sexuella hälsa (Sternudd, 2016). Mer forskning inom områden 

som rör kvinnor och deras sexuella hälsa är viktig, för att kvinnor ska få bättre och mer 

jämlik vård. Enligt en rapport av Statens Folkhälsoinstitut (2012) rapporteras det fler 

kvinnor att de lider av sexuell dysfunktion än män. Studien visar även att män underskattar i 

hur hög grad kvinnor lider av sexuell ohälsa. Detta kan ha sitt svar i ett större 

samhällsperspektiv, som beskrivet, eller i den sexuella situationen. Det är fysiskt möjligt att 

genomföra ett samlag trots kvinnlig sexuell ohälsa, medan en manlig dysfunktion kan göra 

det omöjligt att genomföra ett samlag. Mannens vanligaste dysfunktion är nämligen saknad 

av erektion (Statens Folkhälsoinstitut, 2012).  

Metoddiskussion  

Arbetet är gjort som en litteraturstudie, då det efter en preliminär sökning visades finnas 

artiklar som berörde ämnet. I beaktning togs även att en undersökande studie är mycket 

tidskrävande och omfattande, vilket kan bli överväldigande med tanke på arbetets 

omfattning. Artiklar som valdes till litteraturstudien hittades via CINAHL och PubMed. En 

sökning gjordes i CINAHL, medan i PubMed genomfördes fyra sökningar. Kvalitativa och 

kvantitativa artiklar valdes att ha med, för att få en bred och djup helhetssyn i ämnet 

(Whittemore & Knafl 2005). Detta betyder att både artiklar som baseras på intervjuer och 

artiklar som genomförts med enkäter inkluderades i resultatet. Inklusions- och 

exklusionskriterier användes tillsammans med specifikt utvalda sökord, för att få fram 

artiklar med relevant innehåll för arbetets resultat. Flera av resultatets artiklar var skrivna av 

samma huvudförfattare, dock med varierande medarbetare och årtal och författarna av 

arbetet ansåg inte detta påverka tillförlitligheten.  

Artiklarna som inkluderades i resultatet är fokuserade på olika typer av gynekologisk cancer. 

Detta togs i beaktning, men valdes att tas med eftersom det ger en bredare bild över den 

generella patientgruppen. Eftersom författarna inte genomgår specialistutbildning, utan är 

menade att få en övergripande och grundläggande bild över det valda ämnet, valdes det att 

inkluderas flera cancertyper, men med liknande behandling och komplikationer. Artiklarna 

skulle enligt inklusionskriterier ha deltagare från Europa, USA och Australien, för att kunna 

använda kunskap från studien i det framtida yrkesverksamma livet och på patienter som 

lever i Sverige. Detta gjorde att vissa artiklar som svarade på syfte och frågeställningar och 

som i övrigt stämde med kriterierna valdes bort. Även artiklar som stämde bra med arbetet 

och som uppfyllde författarnas krav, men som inte fanns tillgängliga via Uppsala 
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Universitets söktjänster valdes bort.  Artiklar som var publicerade för över 20 år sedan 

valdes att inte användas i resultatet, detta för att inte förlegad forskning skulle finnas i 

resultatet. Gränsen för publicering kunde varit snävare, men för att inte begränsa resultatet 

ytterligare, valdes de att sökas efter. Den äldsta artikeln som inkluderades i resultatet var 

dock från 2007, och den breda sökningen har förhoppningsvis inte påverkat resultaten 

negativt.  

För granskning av artiklarna användes mallar från Forsberg och Wengström (2015), dock 

något modifierade. Modifieringen i sig kan ha påverkat arbetets resultat, genom att påverka 

vilken kvalitet artiklar som valdes till resultat eller inte fick under granskningen. De ställen i 

mallarna som skulle fyllas i ändrades till ja- och nej-frågor, vilka var poänggivande. Detta 

för att garantera att artiklarna var av medel till hög kvalitet, och för att resultatet ska bli 

tillförlitligt. Mallar valdes, eftersom författarna själva inte har tillräcklig erfarenhet och 

kunskap om artiklars kvalitet. För att ytterligare säkerställa att artiklar som valdes var av god 

kvalitet, valdes endast artiklar som blivit etiskt godkända.  

Under granskning av resultat lästes artiklarna upprepande gånger för att säkerställa att 

författarna förstått innehållet. Alla artiklar var skrivna på engelska, vilket inte är författarnas 

modersmål. Detta kan göra att feltolkningar av texterna har gjorts och det finns en risk för 

missförstånd, som kan ha påverkat resultatet. Under granskning diskuterades innehållet, och 

teman utvecklades.  

Eftersom arbetets resultat endast grundar sig på 13 artiklar, och på varierande cancertyper 

behövs ytterligare forskning för att säkerställa resultat. För att på ett säkert sätt kunna säga 

hur kvinnor uppfattar information, behövs fler intervjuer och undersökningar och för att 

kunna på ett optimalt sätt kunna implementera det på kvinnor i Sverige, behövs fler studier 

som är gjorda i Sverige. Det finns dessutom flera andra faktorer som gör att resultatet blir 

svårt att generalisera på hela populationen, vilket kan vara ålder, menopausal status, relation, 

behandling och cancertyp.  

Slutsats  

Generellt tyder resultatet på att kvinnor önskar mer information om hur behandlingen av 

gynekologisk cancer påverkar den sexuella hälsan. Kvinnor upplever informationen som 

opersonlig, och inte anpassad efter hennes behov. Enligt resultatet i detta arbete behöver 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal få mer utbildning i kommunikation och sexuell 
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hälsa. Resultatet tyder på att det krävs mer forskning i hur, var och när informationen ska 

ges, samt vilket innehåll som passar i vilket stadium av behandling och sjukdom.  
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BILAGA 1: GRANSKNINGSMALL 1 

Checklista för kvantitativa artiklar. Originalversion av Forsberg och Wengström (2015). 

Ändringar gjorda i kursiv text. 

A. Syftet med studien? Är syftet väl beskrivet? Ja☐ Nej☐ 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? Ja☐ Nej☐ 

 Är designen lämplig utifrån syftet? Ja☐ Nej☐ 

B. Undersökningsgruppen  

Vilka är inklusionskriterierna? Är inklusionskriterierna beskrivna?  Ja☐ Nej☐ 

Vilka är exklusionskriterierna? Är exklusionskriterierna beskrivna?  Ja☐ Nej☐ 

Vilken urvalsmetod användes? Beskriven urvalsmetod? Ja☐ Nej☐ 

Är undersökningsgruppen representativ? Ja☐ Nej☐ 

Var genomfördes undersökningen? Beskrivet? Ja☐ Nej☐ 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? Beskrivet? Ja☐ Nej☐  

C. Mätmetoder  

Vilka mätmetoder användes? Är mätmetoderna tydligt beskrivna? Ja☐ Nej☐ 

Var reliabiliteten beräknad? Ja☐ Nej☐ 

Var validiteten diskuterad? Ja☐ Nej☐ 

D. Analys  

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? Ja☐ Nej☐ 

Hur stort var bortfallet? Är bortfallet beskrivet? Ja☐ Nej☐ 
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Fanns en bortfallsanalys? Ja☐ Nej☐ 

Var den statistiska analysen lämplig? Ja☐ Nej☐ 

Vilka var huvudresultaten? Är huvudresultaten tydligt beskrivna? Ja☐ Nej☐ 

Vilka slutsatser drar författaren? Är slutsatserna tydligt beskrivna? Ja☐ Nej☐ 

E. Värdering  

Kan resultaten generaliseras till annan population? Ja☐ Nej☐ 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? Ja☐ Nej☐ 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? Ja☐ Nej☐ (ger ej poäng) 

 

Ja = 1 poäng, Nej = 0 poäng. Maxpoäng 20.  

0-11 = låg kvalitet, 12-15 = medel kvalitet, 16-20 = hög kvalitet.  
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BILAGA 2: GRANSKNINGSMALL 2 

Checklista för kvalitativa artiklar. Originalversion av Forsberg och Wengström (2015). 

Ändringar gjorda i kursiv text. 

A. Syftet med studien? Är syftet väl beskrivet? Ja☐ Nej☐ 

Vilken kvalitativ metod har använts? Är metoden väl beskrivet? Ja☐ Nej☐ 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen?  Ja☐ Nej☐ 

B. Undersökningsgrupp  

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (inklusions och 

exklusionskriterier ska vara beskrivna.)  Ja☐ Nej☐ 

Var genomfördes undersökningen? Beskrivet? Ja☐ Nej☐ 

Finns det beskrivet var, när och hur undersöknings gruppen kontaktades? Ja☐ Nej☐ 

Vilken urvalsmetod användes? Finns urvalsmetoden beskriven? Ja☐ Nej☐ 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 

bakgrund). Är undersökningsgruppen beskriven? Ja☐ Nej☐ 

Är undersökningsgruppen lämplig? Ja☐ Nej☐ 

C. Metod för datainsamling  

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamling)?  Ja☐ Nej☐ 

Ange datainsamlingsmetod: Är datainsamlingsmetoden beskriven? Ja☐ Nej☐ 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)?  Ja☐ Nej☐  

D. Dataanalys  
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Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? Är begrepp, teman och 

kategorier utvecklade och tolkade? Ja☐ Nej☐  

Finns citat presenterade? Ja☐ Nej☐  

Är svaren kodade? Ja☐ Nej☐  

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? Ja☐ Nej☐ 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? Ja☐ Nej☐ 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)?  Ja☐ Nej☐   

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)?  Ja☐ Nej☐ 

E. Utvärdering  

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?  Ja☐ Nej☐   

Har resultaten klinisk relevans? Ja☐ Nej☐ 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? Ja☐ Nej☐  

Finns risk för bias? Ja☐ Nej☐ (Nej = 1 poäng) 

Vilken slutsats drar författaren? Finns slutsatsen beskriven? Ja☐ Nej☐ 

Ska artikeln inkluderas? Ja☐ Nej☐ (ger ej poäng) 

 

Ja = 1 poäng, Nej = 0 poäng. Maxpoäng 24.  

0-14 = låg kvalitet, 15-19 = medel kvalitet, 20-24 = hög kvalitet.  
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