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BAKGRUND: Gynekologisk cancer och dess behandling påverkar hela kvinnan. Den 

sexuella hälsan påverkar både reproduktion och det sexuella umgänget. Lidandets alla tre 

former har en stor betydelse och kan skapa existentiella frågor. Stödet från anhöriga men 

även vårdpersonal har en stor betydelse för kvinnans hantering av sjukdomen.  SYFTE: Att 

beskriva kvinnors upplevelser av hur den sexuella hälsan påverkas av gynekologisk cancer. 

METOD: Litteraturöversikt baserad på 14 artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats.  

RESULTAT: Ur analysen identifierades två huvudteman: en förändrad kropp, behov av 

support för ökat välbefinnande, med vardera två underteman. DISKUSSION: 

Sjuksköterskor ska erbjuda och vara öppna för samtal om sexuell hälsa, inte bara för de yngre 

med reproduktiva aspekter. Det professionella och sociala stödet kan både ge positiva och 

negativa aspekter. Ett stort lidande skapas för kvinnan som har och får diagnosen 

gynekologisk cancer, vilket skapar stora utmaningar där sjuksköterskan ska lindra lidandet i 

största mån. KONKLUSION: Kvinnor upplever stor minskad sexuell hälsa och minskad 

livskvalité. Samtalet om sexuell hälsa är svårt att ta upp med vårdpersonal. Socialt stöd har 

en betydande roll i kvinnans livskvalité. 
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___________________________________________________________________________ 

BACKGROUND: Gynaecological cancer and its treatment affect the whole woman. Sexual 

health affects both reproduction and sexual intimacy. All three forms of suffering have great 

importance and can create existential questions. Support from relatives and healthcare 

professionals is essential for women to manage their disease. AIM: To describe women's 

experiences of how sexual health is affected by gynaecological cancer. METHOD: A 

literature review where qualitative and quantitative articles have been analyzed. RESULT: 

The analysis identified two main themes, a changed body, the need for support for increased 

well-being, with two sub-themes each. DISCUSSION: Nurses should offer and be open to 

conversations about sexual health, not just for the younger ones with reproductive aspects. 

Professional and social support can provide both positive and negative aspects. Grand 

suffering is created for the woman who has and is diagnosed with gynaecological cancer, 

which creates significant challenges where the nurse must alleviate the suffering to the 

greatest extent. CONCLUSION: Women experience significantly reduced sexual health 

and reduced quality of life. The conversation about sexual health is challenging to discuss 

with healthcare professionals. Social support plays a significant role in a woman's quality of 

life. 
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INLEDNING 

Varje år insjuknar cirka 3000 kvinnor i Sverige med gynekologisk cancer (Cancercentrum, 

2020).  Många kvinnor förknippar ordet gynekologisk cancer med livslidande och minskat 

välbefinnande. Vid en cancerdiagnos ställs den drabbade för en svår känslomässig situation 

(Reitan, 2003). Eftersom gynekologisk cancer uppstår i en intim kroppsdel, påverkar det 

både självkänslan och kroppsbilden hos kvinnan (Sele, 2003). Enligt Albers et al. (2020) 

visar flera studier att kommunikationen kring sexuell hälsa inte lever upp till de 

förväntningar som patienter med cancer har. Patientlagen (SFS 2014:821) beskriver alla 

människors rätt att få information om deras hälsotillstånd och även de metoder som finns för 

vård och eventuell behandling där patienten ska vara delaktig. Enligt sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning ska sjuksköterskan identifiera vad hälsa är för den individuella 

patienten utifrån patientberättelsen. Enligt svensk sjuksköterskeförening (2017) ska 

sjuksköterskan se patienten som en unik individ, med behov av att bli sedd och förstådd. 

Patienten ska även ses som en individ med individuella behov och förväntningar (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskor behöver kunskaper om kvinnors upplevelser 

av sexuell hälsa vid gynekologisk cancer, för att kunna vidta adekvata omvårdnadsåtgärder 

och minska risken för framtida besvär för kvinnorna.  

BAKGRUND 

Gynekologisk cancer 

Gynekologisk cancer är ett samlingsnamn för ett flertal cancerformer som kan uppkomma i 

kvinnans könsorgan. De vanligaste cancerformerna är livmodercancer, äggstockscancer och 

livmoderhalscancer. Utöver dessa finns det också mer sällsynta cancerformer inom 

begreppet, dessa uppkommer på blygdläppen eller i slidan och drabbar cirka 200 kvinnor 

per år i Sverige (Cancerfonden, uå).  

Livmodercancer är den vanligaste gynekologiska cancersjukdomen i Sverige och uppstår 

vanligast efter klimakteriet (Cancerfonden, 2020a). Enligt Marcickiewicz (2015) är de 

vanligaste symtomen för kvinnor som genomgått klimakteriet vaginal blödning. De som inte 

genomgått klimakteriet får ofta blödningsrubbningar men buksmärta och tyngdkänsla i 

buken kan även förekomma. Vid diagnos analyseras cellprov och olika 

röntgenundersökningar görs. När diagnosen livmodercancer är ställd finns det olika 

behandlingar att välja, beroende på vad cellprovet visar, hur stor livmodern är, om det finns 

dottertumörer samt övrigt hälsotillstånd. I första hand behandlas cancersjukdomen med 

kirurgi, där livmoder och äggstockar tas bort. Utöver kirurgi finns även behandling med 

cellgifter, strålning och/eller hormonbehandling (Marcickiewicz, 2015).  
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Äggstockscancer är den andra vanligaste gynekologiska cancersjukdomen (Cancerfonden, 

2020b). Äggstockscancer har en mer otydlig symtombild jämfört med andra gynekologiska 

cancersjukdomar (Borgfeldt, 2015). Tidiga symtom kan vara miktionsträngningar samt 

förstoppning och/eller diarréer. Symtomen för en vidareutvecklad sjukdom kan vara 

blodproppsbildning i vener, ökat midjemått, kännbar växande tumör och livmoderframfall. 

På grund av att de tidiga symtomen är så ospecifika söker många kvinnor vård först när 

sjukdomen är framskriden, vilket gör överlevnadsprognosen sämre (Borgfeldt, 2015). 

Kirurgisk behandling är den vanligaste vid äggstockscancer och en stadieindelning görs för 

att utvärdera och bestämma behandling. Stadium ett av cancern, vilket kan vara cystor med 

cellförändringar, bedöms enbart behöva kirurgisk behandling (Borgfeldt et al., 2019).  

Livmoderhalscancer är den tredje vanligaste gynekologiska cancersjukdomen bland 

kvinnor. Humant papillomvirus, HPV, är den vanligaste orsaken till livmoderhalscancer 

(Cancerfonden, 2020c). HPV-vaccination ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för 

flickor och pojkar i femte klass (Folkhälsomyndigheten, 2020). För att upptäcka 

livmoderhalscancer i ett tidigt skede erbjuds alla kvinnor över 23 år regelbundna 

cellprovtagningar (Cancerfonden, 2018a). I Sverige ligger medelåldern för insjuknande på 

cirka 50 år och vaginalblödning är det vanligaste symtomet (Dahm Kähler, 2015). I de fall 

tumören inte är fullt utvecklad ger den oftast inga symtom. Andra symtom som kan 

uppkomma är neurogen smärta, blodtillblandade flytningar och blödningsrubbningar för 

kvinnor som inte genomgått klimakteriet. Minskad urinutsöndring kan också förekomma om 

sjukdomen diagnostiserats först i ett avancerat stadium. Vid en avancerad sjukdom ses ofta 

allmänsymtom såsom trötthet och anemi. Vid diagnos analyseras cellprov tagna vid den 

rutinmässiga cellprovtagningen samt eventuella extra vävnadsprover tagna vid separat 

tillfälle. Vid vävnads- och cellprov som visar livmoderhalscancer blir patienten ytterligare 

undersök, då görs bland annat röntgenundersökningar. När dessa undersökningar är gjorda 

kan en stadieindelning göras. Stadieindelningen görs för att kunna besluta om vilket stadie 

livmoderhalscancern har utvecklats till (Dahm Kähler, 2015). I Sverige diagnostiseras 

ungefär hälften av patienterna i tidiga stadier och genomgår kirurgi. Vid de fall kirurgi inte 

kan tillämpas eller fungerar används radiokemoterapi (Dahm Kähler, 2015). 

Behandlingens fysiologiska påverkan 

Behandlingar som genomförs oavsett cancerdiagnos påverkar kvinnors sexuella hälsa 

genom de fysiska förändringar som uppkommer i samband med dessa. 

Strålbehandling kan påverka slemhinnan i slidan mot bäckenet och ett sårområde kan uppstå 

som biverkan (Borgfeldt et al., 2019). Då fram och bakvägg av slemhinnan ligger mot 

varandra kan sårområdet göra att väggarna etsas ihop och ärrbildning uppstår. Det innebär 

att slidan blir kortare och snävare helt eller delvis. Det som även kan påverka slidan är 

elasticiteten som blir mindre i bäckenområdet då stödjevävnaden blir stramare (Helström, 

2002). Urinblåse- och tarmfunktion kan påverkas vid strålning mot bäckenet och kan leda 

till täta urinträngningar och sexuell dysfunktion (Borgfeldt et al., 2019).  
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Cytostatika kan påverka hela kroppen och vanliga biverkningar är illamående, håravfall, 

slemhinnepåverkan och perifera neuropatier. Även om det finns bra läkemedel mot 

illamåendet så fungerar det inte alltid. Illamåendet kan påverka den sexuella hälsan negativt 

med minskad lust. Håravfall kan medföra att självbilden påverkas negativt. Slemhinnorna 

påverkas i kroppen av cytostatika och innebär att slidan blir torr och skör. Cytostatika kan 

ge perifera neuropatier som innebär en förändrad eller försämrad känseluppfattning, som 

tros påverka nervbanor i könsorganen (Borgfeldt et al., 2019).  

Vid kirurgisk behandling, om äggstockar tas bort hamnar kvinnan direkt i klimakteriet på 

grund av att könshormonet östrogen minskar och slidans slemhinna blir torr med minskad 

lubrikation. Vid kirurgiskt ingrepp då livmodern tas bort, kan konsekvensen bli att slidans 

längd förändras med efterföljande ärrbildning. Då slidan är en tänjbar muskel så har den 

också möjlighet att vidga sig och gå tillbaka i storlek. Även här påverkas perifera nerver och 

blodkärl på grund av operation, och kan i sin tur leda till minskad blodgenomströmning och 

lubrikation (Helström, 2002). 

Sexuell hälsa 

För att definiera sexuell hälsa skildras det som ett tillstånd av socialt, mentalt, emotionellt 

och fysiskt välbefinnande i förhållande till sexualitet. Sexuell och reproduktiv hälsa och 

rättigheter (SRHR), innebär att sexuell hälsa ska uppnås och upprätthållas genom att alla 

människors sexuella rättigheter respekteras, skyddas och uppfylls. Sexuell hälsa och frågor 

relaterat till ämnet beskrivs som grundläggande för den allmänna hälsan och välbefinnandet 

(World Health Organization, 2006). Demirgoz Bal et al. (2012) beskriver att den sexuella 

hälsan oundvikligen påverkas då kvinnan drabbas av cancer. Kvinnan kan drabbas av 

känslan att vara otillräcklig, minskad lust på grund av förändrad kroppsuppfattning och detta 

kan också på lång sikt leda till negativa effekter på den psykiska hälsan (Demirgoz Bal et 

al., 2012). För att uppnå en god hälsa krävs att människor ges likvärdiga villkor och 

förutsättningar. Detsamma gäller för en god sexuell och reproduktiv hälsa 

(Folkhälsomyndigheten, u.å.). Patienter med gynekologisk cancer behöver stöd i sexuell 

hälsa och sexualitet är ett grundbehov hos de flesta människor och kan inte uteslutas bland 

de olika livsaspekterna (Cancerfonden, 2018b). Det handlar om lust och sexuell drift, till sig 

själv och andra. Något som oftast upplevs positivt och en del av ens liv, att få känna närhet 

och intimitet. Att bli bekräftad och på så vis få en bra självkänsla (Brattberg, 2002). Med 

fokus på sexuell aktivitet, som kan vara individuell och uttryckas på många sätt så blir den 

kanske inte som före sjukdomens inträde. Om det sexuella samlivet under en längre tid inte 

fungerar riskerar det att leda till konsekvenser för relationen. Det kan handla om att kvinnan 

undviker närhet för att hon inte kan eller vill ha sexuellt umgänge med sin partner och inte 

vill ge falska förhoppningar. Det kan göra att den friska partnern tar avstånd vilket i sin tur 

får kvinnan att känna sig oattraktiv och obekräftad. Den närhet som kan vara ännu viktigare 

i denna situation blir istället ett avstånd mellan paret. Vårdpersonal kan hjälpa till genom att 

förbereda med information och vad sjukdomen med behandling kan påverka den sexuella 

hälsan. Även att uppmuntra till en god kommunikation mellan paret. Det är viktigt för att 

minska det lidande som kan uppstå när det sexuella samlivet inte fungerar som vanligt 

(Helström, 2002). 
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Lidande och existentiella frågor 

Eriksson (2015) beskriver lidandet som en kamp mellan det onda och goda, mellan lidandet 

och lusten. Att det i lidandet kan finnas en övertygelse om att kämpa eller ge upp. 

Människans helhet ses som begränsad i lidandet. Detta innebär att människans varande med 

kropp, själ och ande reduceras. Mitt i lidandet kan ändå en individ uppleva hälsa. Det kan 

beskrivas som en balansgång mellan olika nivåer. Den yttre och objektiva bedömningen av 

hälsa, där balans och sinnesro eftersöks, och där individen inte ser lidande som något 

obekant. Eriksson (2015) nämner tre olika former av lidande i vården såsom 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande kan upplevas i samband 

med sjukdom och behandling. Sjukdomslidande kan dels vara kroppslig smärta som orsakas 

av sjukdomen och behandling av den, men även lidande som upplevs själsligt och andligt. 

Vårdlidande som är i relationen till vårdande och livslidande som upplevs i relation till det 

egna livet som är unikt. Vårdlidande går lite ihop med sjukdomslidande och kan förorsakas 

av vård eller utebliven sådan. Det kan handla om kränkning av patientens värdighet eller 

maktutövning. Det kan till exempel vara att patienten känner sig förnedrad i en situation då 

vårdpersonal kan ha en fördömande attityd. Livslidandet behandlar hela människans 

livssituation. Det kan handla om de förändringar som sker på grund av sjukdom eller ohälsa. 

Som ett hot mot människans hela existens. Att inte känna sig hel som människa mitt bland 

andra människor (Eriksson, 2015). Kuuppelomaki et al. (1998) beskriver att patienternas 

upplevelse av lidande är unikt och att det är viktigt att utgå efter en individuell vårdplan, där 

fokus läggs på de fysiska och psykologiska behoven för att kunna förbättra livskvalitén och 

lindra lidandet. De beskriver symtomhantering som mer effektivt ska kunna lindra lidandet 

och att se över näringsintag för att förhindra fysisk försämring. Att kunna identifiera och 

behandla depression genom att vårdpersonal är uppmärksamma på tidiga tecken. 

Kuuppelomaki et al. (1998) framhåller att brist på information kan leda till lidande, då en 

rädsla kan skapas hos patienten för hur de ska hantera sjukdomen.  

De existentiella frågorna och lidandet kan framkomma efter en cancerdiagnos. Det 

existentiella behovet kan bibehålla känslor om hopp, viljan att leva, värdighet, 

självständighet och självidentitet. När självidentiteten hotas upplevs oftast känslor som 

skuld, hopplöshet, osäkerhet och rädslan för döden (Henoch & Danielson, 2009). Det 

existentiella lidandet handlar om misslyckanden, möjligheter som tagits tillvara på och hur 

livet varit. I lidandet kan också känslor om ånger uppkomma, om vad som upplevts och inte 

under livet. Existentiell kris kan uppkomma och det kan vara svårt att skilja på vad som är 

en existentiell kris eller inte. Det existentiella ingår egentligen i alla kriser som uppkommer 

i livet, då kriserna på något sätt påverkar existensen och livet (Sand & Strang, 2013). 

Eriksson (2015) redogör för att lidandet kan lindras genom att bli bekräftat av en annan 

människa och därigenom omvandla det till en positiv kraft. En kraft som får individen att 

kämpa och ta sig igenom lidandet. Det lidande som kan uppstå hos en människa som 

genomgår en sjukdom, kan kännas tungt men kan lindras genom stöd från omgivningen 

(Eriksson, 2015). 
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Stöd  

Det finns två olika typer av stöd, socialt och professionellt. Socialt stöd kännetecknas enligt 

Langford et al. (1997) som ett vägledande, känslomässigt och bekräftande stöd. Stödet ger 

en känsla av bekräftelse, medkänsla och förtroende. För en person som genomgår en svår 

situation bidrar det sociala stödet till välbefinnande (Langford et al., 1997). Det sociala 

stödet skiljer sig från det professionella stödet på det sättet att den som ger socialt stöd har 

en personlig relation till den som stöttas. Den personliga relationen måste baseras på 

förtroende och tillit (Hupcey & Morse, 1997) och personerna i relationen naturligt är i 

samma sociala nätverk för att det sociala stödet ska kunna ges (Skärsäter, 2009). Patienter 

upplever socialt stöd även om det inte innefattar kommunikation. Dessa patienter känner att 

stödet som uppkommer när närstående följer med under vårdbesök ger dem tillräckligt med 

stöd för att känna välbefinnande i situationen (Han et al., 2016). Socialt stöd kan även ges 

om personerna inte har en personlig relation, utan de i stället ingår i samma stödgrupp. I 

dessa stödgrupper kan personerna ge stöd till varandra då det går igenom liknande diagnoser 

och sjukdomsförlopp. Utefter andras upplevelser kan personerna hantera deras sjukdomar 

mer effektivt (Klemm et al., 2003). Enligt Langford et al. (1997) finns det fyra olika sorters 

socialt stöd, praktiskt, emotionellt, bekräftande och informativt stöd. Det praktiska stödet 

bygger på fysiska hjälpmedel inriktade på stöd och hjälp. Emotionellt stöd bygger på 

kommunikation och är det bärande stödet, vilket leder till att personen känner sig 

uppmärksammad, respekterad och bekräftad. Det bekräftande stödet ges då uppskattning 

visas till personen. Informativt stöd bygger på att hjälpa personen samt ge råd och 

information som hjälper personen hantera svåra situationer och perioder (Langford et al., 

1997). 

Det professionella stödet har samma syfte som det sociala stödet. Professionellt stöd ska 

anpassas efter situationen och innebär att ge utbildning och lättförstådd information, vilket 

även ska vara lättillgängligt samt bidra till en förbättrad vård (Hupcey & Morse, 1997). 

Sjuksköterskor som ger professionellt stöd gör detta i sin yrkesroll som omvårdnadsexpert 

(Skärsäter, 2009). Det professionella stödet behövs under hela patientens sjukdomstid och 

inte bara i början. Den som ger professionellt stöd behöver ha nödvändiga kunskaper inom 

kommunikation och ha förståelse om när de stödjande samtalen kan ske. De patienter som 

får ett bra professionellt stöd har ett positivt resultat i sin upplevelse av sjukdomen (Botti et 

al., 2006). 

PROBLEMFORMULERING 

När kvinnor drabbats av gynekologisk cancer kan detta påverka deras liv och deras 

upplevelse av sin egen kropp. Att ha en god sexuell hälsa är nödvändigt för att också uppleva 

hälsa och välbefinnande. I samband med sjukdomen påverkas kvinnan både fysiskt, psykiskt 

och socialt vilket kan skapa ett lidande i kvinnans liv. Genom att ta del av kvinnornas 

upplevelser av hur den sexuella hälsan påverkas av gynekologisk cancer kan sjuksköterskor 

erhålla en större förståelse för området. Detta kan leda till utveckling och förbättring av 

omvårdnaden för drabbade kvinnor i framtiden. 
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SYFTE 

Att beskriva kvinnors upplevelser av hur den sexuella hälsan påverkas av gynekologisk 

cancer.  
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METOD 

För studien valdes litteraturöversikt beskriven av Friberg (2017a), för att bidra till 

evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ och kvantitativ forskning. Enligt 

Friberg (2017a) utgår kvalitativ forskning från subjektiva upplevelser vilket har betydelse 

för forskning inom vården. Kvantitativ forskning utgår från statistik för att besvara 

vårdproblem och vårdhandlingar genom jämförelser (Friberg, 2017a). Då syftet var att 

undersöka kvinnors upplevelser av sexuell hälsa vid gynekologisk cancer, valdes kvalitativa 

och kvantitativa artiklar för att få ett helhetsperspektiv på kvinnornas upplevelser. Genom 

artiklarnas intervjuer och diskussioner med patienter har en förståelse för patienters 

upplevelser erhållits och därigenom tolkats och en helhetssyn uppnåtts. Här har också 

likheter och olikheter i upplevelserna jämförts. 

Urval 

För att besvara syftet har kriterier tagits fram för att begränsa urvalet av vetenskapliga 

artiklar. Dessa urvalskriterier har delats upp i inklusions- och exklusionskriterier. 

Inklusionskriterier var artiklar där kvinnorna är medborgare i i-länder med gynekologisk 

cancer. I-länder valdes eftersom ekonomiska aspekter kan speglas på upplevelser av 

välbefinnande, sjukvård och liknande. Avsikten var inte att undersöka en specifik typ av 

gynekologisk cancer utan mer i allmänhet. Artiklarna valda för studien var publicerade 

1995–2021 för att få med så aktuell forskning som möjligt. Enligt Friberg (2017b) kan 

avgränsningar i år göras för att få en hanterbar mängd artiklar att granska. De valda artiklarna 

för studien var peer-reviewed. Enligt Östlundh (2017) innebär peer-reviewed att artiklar är 

granskade av forskare inom området och publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Artiklarna 

är publicerade på engelska vilket är ett vedertaget forskningsspråk internationellt sett. 

Exklusionskriterier var review-artiklar, kvinnor under 18 år samt artiklar där kulturen kan 

anses speglas på kvinnornas upplevelse och därefter på resultatet.  

Datainsamling 

Insamling av data genomfördes via databaserna CINAHL och PubMed. Databasen CINAHL 

har inriktning på omvårdnadsforskning och PubMed har mer inriktning på medicin och 

omvårdnad. Sökorden som användes var: women, sexual health, gynecological cancer, 

experience, support, social support, acceptance, supportive care, adult, gynaecological 

cancer, needs, experiencing, sexual, issues, sexuality, body image, cancer, sexual 

dysfunction samt female. För en bredare sökning användes boolesk sökteknik med 

trunkering efter vissa sökord för att få alla böjningsformer på ett ord. För att koppla ihop 

termerna i sökningen användes AND mellan sökorden. Enligt Friberg (2017c) används AND 

mellan termerna för att få ett utökat resultat. Total sökmängd för studien blev 2300 artiklar 

varav alla titlar lästes, 1113 abstrakt genomlästes för att titel hade svarat mot syftet, efter 

genomläsning av abstract valdes 73 artiklar ut att läsas i sin helhet och efter genomläsning 

valdes 32 ut för att granskas för kvalité för studien. Databassökningen presenteras i bilaga 

1. Granskningen utfördes med Fribergs (2017c) granskningsmall för kvalitativ forskning 

som består av 14 frågor där varje fråga med 1 poäng vilket gav en möjlighet att dela in 
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kvalitén för artikeln. Medelhög kvalitet bedömdes ha 6–10 poäng och hög kvalitet 11–14 

poäng. Granskningsmall för kvantitativ forskning av Friberg (2017c) består av 13 frågor, där 

6–9 poäng bedömdes ha medelhög kvalité för studien och 10–13 poäng hög kvalité för 

studien. Efter granskning föll ytterligare 18 artiklar bort då de inte ansågs inneha tillräckligt 

hög kvalité. Utvalda artiklar för denna studie ansågs inneha medelhög eller hög kvalité för 

studien. Av de valda artiklarna var 12 kvalitativa och två kvantitativa. Översikt av de valda 

artiklarna presenteras i bilaga 2.  

Analys 

För studien valdes analysmetoden i Friberg (2017c). Först lästes artiklarna enskilt för att 

förstå artiklarnas helhet, handling och att resultatet kunde besvara syftet. Sedan lästes 

artiklarna gemensamt mer ingående och grundligt. När artiklarna lästes enskilt 

färgmarkerades det innehåll som ansågs väsentligt och relevant i förhållande till studiens 

syfte. Färgmarkeringen användes för att kunna hitta likheter och skillnader mellan artiklarna. 

Sedan jämfördes och diskuterades markerat material. En sammanfattning gjordes av varje 

artikels resultat för att kontrollera så att syftet besvarades och för att få en djupare förståelse. 

Utifrån det markerade materialet framkom två teman. Likheter och skillnader 

färgmarkerades sedan under varje tema. Dessa färgmarkeringar skapade underteman. 

Materialet bearbetades under vardera tema och gav upphov till dess benämning. Resultatet 

presenteras av två teman med fyra underteman. De kvantitativa artiklarna genomgick samma 

grundanalys som de kvalitativa, bortsett från att endast det kvalitativa innehållet 

analyserades. Detta genom studiens avsikt att undersöka subjektiva upplevelser.  

Etiska överväganden 

I denna studie har enbart forskning som fått etiskt godkännande använts. Då studien inte 

kräver etikprövning ansågs det vara av vikt att alla inkluderade forskningsartiklar erhållit ett 

etiskt godkännande. Forskning som avser att inkludera människor ska enligt lag genomgå en 

etisk undersökning för att individens integritet ska skyddas och respekteras (SFS 2003:460). 

Även om forskningsprojektet genomgår en etisk undersökning bör den även få godkännande 

av en etisk kommitté, detta för att ytterligare säkerställa individens integritet (Forsberg & 

Wengström, 2016). Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460), omfattas inte denna studie av etikprövning då denna sker inom ramen för 

högskoleutbildning på grundnivå. Då en viss förförståelse finns inom ämnet samt att en av 

studiens författare har mer än en generell förförståelse, finns risk att resultatet vinklas. Dock 

har detta tagits i beaktande och framställandet av resultatet har skett objektivt. Författarna 

av studien har goda kunskaper inom det engelska språket. Vid eventuella tveksamheter har 

översättningstjänster använts, detta för att undvika feltolkning av text. Korrekt 

referenshantering var av vikt för att stärka trovärdigheten för studien, inte förvrida sanningen 

eller riskera plagiering.  
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RESULTAT 

Ur analys av datamaterialet framträdde två huvudteman med fyra underteman (se tabell 1).  

Tabell 1. Översikt av huvudtema och undertema 

Tema Undertema 

En förändrad kropp  Förlust av sexuell intimitet  

Störd självbild 

Behov av support för ökat välbefinnande Behov av individuellt anpassad information 

Uppbackning från familj och vänner 

En förändrad kropp 

Detta tema handlar om kvinnors upplevelser kring hur den gynekologiska cancern har 

påverkat deras fysiska kropp och deras psykiska självbild i förhållande till deras upplevda 

sexuella hälsa. 

Förlust av sexuell intimitet 

Kvinnorna som diagnostiserats med och behandlas för gynekologisk cancer upplever flera 

svårigheter i deras sexuella liv och intimitet som har stor inverkan på deras livskvalitet (Bal 

et al., 2013). Många kvinnor upplever minst ett sexuellt besvär och är oroade för sitt sexliv 

(McCallum et al., 2014). Många beskrev sig själva som ”ofullständiga kvinnor” på grund av 

håravfall och minskad sexuell lust. Bland ogynnsamma förändringar i sexuell lust är 

förändringar i vävnad som strålats: tidigt klimakterium, vaginal förkortning och 

deformationer i kroppsbilden (Bal et al., 2013).  Minskad njutning vid vaginalt samlag är ett 

problem för många kvinnor efter en gynekologisk cancer. Smärta och obehag, ofta 

tillsammans med vaginal torrhet, kan ses som en stor anledning till den minskade njutningen 

(Sekse et al., 2017; Lubotzky et al., 2019). Vissa kvinnor upplever en rädsla för smärta vid 

samlag, vilket gör att de inte är sexuellt aktiva i den graden de önskar (Sekse et al., 2017). 

Sexuell dysfunktion kan påverkas negativt av sjukdom, smärta, ångest, ilska, stressiga 

omständigheter och mediciner (Bal et al., 2013). Upplevelser om att vaginan är för liten och 

minskad förmåga till orgasm är också vanliga besvär. De flesta kvinnor upplever att deras 

partner har samma intresse för ett sexuellt samliv som innan kvinnans sjukdom (McCallum 

et al., 2014).  

Enligt Sekse et al. (2013) beskrev vissa kvinnor känslor som tomhet i kroppen när delar av 

eller hela kvinnans reproduktionsorgan opereras bort. Känslan av tomhet och att något 

saknas i kroppen är inget som kvinnorna har kunnat föreställa sig innan operationen. 
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Upplevelsen av att något fysiskt fattas i kroppen leder för många till djupare känslor om 

förlust och ofullständighet. För de kvinnor som önskade barn upplevdes operationen och 

förlusten som en dramatisk förändring i deras liv. För dessa kvinnor kan känslor om förlusten 

och infertiliteten uppkomma även flera år efter operationen. Dessa känslor uppkommer 

oftast när kvinnorna ser gravida kvinnor eller hör barngråt (Sekse et al., 2013). Kvinnor 

uttryckte att i de fall där den gynekologiska cancern återkom, fanns ett minskat hopp för 

framtid när sjukdomen kommer tillbaka och en oro över att cancern skulle bli mer aggressiv 

den andra gången (Lutgendorf et al., 2017).  

Störd självbild 

Gynekologisk cancer påverkar den sexuella funktionen och kroppsbilden hos kvinnan, men 

även rollen som partner (Bal et al., 2013; Williams et al., 2018; Abbott-Anderson et al., 

2020). Majoriteten av kvinnorna upplevde någon form av lidande i sin sexualitet och även 

förlust av normalitet i sjukdomen och därigenom störd självbild. För vissa kvinnor, har det 

visat sig att sexualitet påverkas negativt genom exempelvis operation som lett till en minskad 

frekvens av samlag. Det har inneburit minskad lust och upphetsning samt en ökad förekomst 

av sexuell dysfunktion jämfört med friska kvinnor. Det framkom också att för vissa kvinnor 

är intimitet och förhållandets status mer nära kopplad till sexuell tillfredsställelse än fysisk 

upphetsning (Barlow et al., 2014). Den sexuella självbilden, kroppsbilden och 

kroppsnöjdheten, självuppfattningen om kvinnlighet och ens egna attraktionskraft, påverkas 

negativt av en cancerbehandling (Donovan et al., 2007). Vissa kvinnor upplevde dock oro 

eller sorg över de förändringar som skett i deras sexuella liv. Kvinnor upplever det som 

ledsamt att tänka tillbaka på hur sexlivet var innan diagnosen. De flesta upplevde att de inte 

längre kan njuta i samma utsträckning och svårigheter med att nå orgasm under samlag, 

ledde till att de uttryckligen bara väntar tills det är över. En del kvinnor upplevde en oro för 

att partnern skulle se kvinnan som en börda. När kvinnorna upplevde oro för att partnern 

skulle lämna kvinnan, bidrog det till att kvinnorna skuldbelade sig själva. En del kvinnor 

upplevde att känslan av närhet var bättre och starkare, med eller utan samlag, efter diagnosen 

än innan (Abbott-Anderson et al., 2020). 

Behov av support för ökat välbefinnande 

Detta tema handlar om kvinnors upplevelser av att stöd kunde både hjälpa eller stjälpa deras 

återhämtning efter genomgången gynekologisk cancer. 

Behov av individuellt anpassad information 

Behovet av information under behandlingstiden är stort (McCallum et al., 2012; Vermeer et 

al., 2015). Kvinnor upplever ett behov av information om behandlingen, dess effekter samt 

biverkningar (McCallum et al., 2012; Vermeer et al., 2015; Williams et al., 2018). 

Informationen som önskas är när vaginalt samlag kan anses som säkert, förändringar i 

vaginan samt hur de ska hantera ett tidigt klimakterium (McCallum et al., 2012). Yngre 

kvinnor upplever behov av mer information om hur behandling och gynekologisk cancer 

påverkar infertiliteten, samt alternativ som äggfrysning. Skriftlig information kan vara ett 

bra alternativ, dock önskas det mer tid för samtal om ämnet med hälso- och sjukvården 
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(McCallum et al., 2012). Vissa kvinnor ser dock skriftlig information enbart som hjälp vid 

fysiska behov samt vid existentiella frågor (McCallum et al. 2014). Dock upplever vissa 

kvinnor bekymmer med att ta upp samtalsämnet med vården. De upplever att blyghet, 

obehag och emotionella hinder bidrog till att de var mindre benägna att söka hjälp 

(McCallum et al., 2012; Vermeer et al., 2015). Det upplevdes läggas ett egenansvar att ta 

upp samtal om sin sexualitet med vårdpersonal om patienten själv tyckte att det var en viktig 

del av livet. De kvinnor som hade för avsikt att söka hjälp tyckte sig få bra stöd och 

information av vården (Vermeer et al., 2015). Kvinnor upplever att den sexuella hälsan inte 

var särskilt viktigt i vårdmötet med onkologen. Medicinska problem som behandling och 

biverkningar var det som kvinnorna skulle fokusera på enligt läkaren (McCallum et al., 

2012). Sexuell hälsa ses som ett tabubelagt samtalsämne, vilket gjorde att kvinnorna 

upplevde en genans att prata om det med både vårdteam och närstående. Kvinnorna upplevde 

att de inte kunde få stöd i ämnet från vårdpersonal, vänner och partner genom samtal, då det 

kändes främmande för dem att diskutera sexuell hälsa (McCallum et al., 2012). Många 

kvinnor upplever att de önskar professionellt stöd med sin sexuella hälsa (McCallum et al., 

2014). De flesta önskar psykologiskt stöd då de flesta upplever en rädsla för att cancer 

återkommer eller sprider sig. Andra upplevelser de skulle behöva stöd med är den minskade 

energin eller tröttheten. Stödet om den sexuella hälsan ska helst ske när kvinnan är ensam 

med den profession stödet kommer från (McCallum et al., 2014). Det önskades också 

information som gemensamt kunde ges till både kvinnan och hennes partner (Vermeer et al., 

2015). 

Uppbackning från familj och vänner 

 

Upplevelser av positivt stöd från familj och vänner leder till minskad depression (Manne et 

al., 2018). Positivt stöd är det stödet som kommer från kvinnans sociala nätverk och verkar 

positivt för kvinnan. Det positiva stödet gör det enklare för kvinnorna att öppna upp sig om 

sina känslor och bearbeta dessa bättre. Ett bra och positivt stöd leder för många kvinnor till 

att de lättare kan hantera både negativa och positiva känslostormar som kan uppkomma 

under tiden samt efter avslutad behandling. Kvinnor ser ofta på dessa positiva känslostormar 

som en del av cancerupplevelsen att vara tacksam för (Manne et al., 2018). Stödet från 

partnern har en positiv påverkan på livskvalitén och den sexuella hälsan (Golbasi & Erenel., 

2012). Partnerstöd bidrar till att öka den psykiska hälsan under behandlingstiden genom att 

minska de problem sjukdomen och behandlingen ger. Den sexuella hälsan ökar också genom 

att kvinnan och partnern kan kommunicera om sjukdomen samt diagnosen och samtidigt ge 

stöd till varandra (Golbasi & Erenel., 2012). Vid ett negativt eller frånvarande stöd är det 

lättare att stoppa undan de tryckande känslorna och tankar som kvinnan har. Enligt Manne 

et al. (2018) har kvinnor högre risk för depression vid ett dåligt eller frånvarande socialt stöd.  

Resultatsammanfattning 

Kvinnor som diagnostiserats med och behandlats för gynekologisk cancer upplevde en eller 

flera svårigheter i den sexuella hälsan. De upplevde en förändrad kropp med förlust av 

sexuell intimitet och en störd självbild. Detta bidrog till att kvinnorna skuldbelägger sig 

själva för den minskade sexuella lusten, energin samt för att vara en dålig partner och kvinna. 

Behovet av stöd för att återfå den sexuella hälsan var stort och stödet kom av individuellt 
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anpassad information samt av uppbackning från familj och vänner. Upplevelser av att den 

sexuella hälsan inte var särskilt viktigt i vårdmötet med onkologen, bidrog till att kvinnorna 

inte sökte hjälp i den utsträckningen de skulle vilja. Däremot upplevelser av ett positivt stöd 

från familj och vänner hjälpte kvinnorna att se det positiva, men även hantera känslostormar 

bättre.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metoden litteraturöversikt beskriven av Friberg (2017b) valdes då det ansågs relevant för 

syftet att studera tidigare forskning inom området. Andra metoder som narrativ metod, 

empirisk studie och innehållsanalys kan användas för att beskriva upplevelser istället för 

litteraturöversikt (Kjellström, 2017). Fördelen med att göra semistrukturerade intervjuer 

över enkät- eller intervjustudier är att författarna kommer närmare patienten (Kjellström, 

2017). Nackdelen med metoder som grundar sig i enkäter eller intervjuer är att enbart 

upplevelser från patienter i Sverige studeras. Därför valdes inte någon av dessa metoder till 

hänsyn av syftet och önskemålet om en global syn. En empirisk studie valdes inte då 

tidsintervallet för studien var begränsad. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier användes för att hitta artiklar som svarade på studiens 

syfte. Artiklarna skulle vara publicerade mellan år 1995–2021. Anledningen till att artiklarna 

avgränsades till år 1995 var för en hanterbar mängd att granska samt för relevansen av 

studien. Efter granskning av artiklarna valdes dock ingen artikel publicerad tidigare än år 

2007. Avgränsningen med artiklar publicerade år 1995–2021 ändrades inte till år 2007–2021 

då det ansågs att bilaga 1 inte kommer överensstämma med de sökningar som gjorts. Ingen 

geografisk begränsning valdes för studien. Om sökningarna hade begränsats till ett specifikt 

land eller världsdel skulle endast upplevelser från kvinnor i den kulturen undersökts och 

resultatet blivit vinklat. De artiklar som ingått i studien kommer från Australien, Kanada, 

Nederländerna, Norge, Turkiet och USA. Det gjordes dock en avgränsning till i-länder då 

ekonomiska aspekter kan speglas på upplevelser. Studiens syfte var att undersöka 

gynekologisk cancer i allmänhet och inte specifika gynekologiska cancerformer. Detta 

valdes då det ansågs var mer relevant att undersöka cancerformerna tillsammans för att få 

en bredare bild på effekterna av gynekologisk cancer. Artiklarna som har ingått i studien har 

varit peer-reviewed och publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Detta innebär att artikeln är 

granskad av oberoende experter inom området (Östlundh, 2017). Detta ansågs vara 

värdefullt för studien då det valda området ligger till stor del inom en specialistkompetens 

och kvalitén på de valda artiklarna ansågs säkerställas genom denna begränsning. Att endast 

ta med artiklar som var peer reviewed kan begränsa urvalet. För denna studie påverkades 

inte urvalet utan det öppnade upp lite bredare avgränsningar inom andra områden istället för 

att minska eventuellt relevant bortfall.  

 

För att öka chanserna och hitta mer relevant forskning som svarade på syftet, har sökningar 

i flera databaser gjorts. Databaserna som användes för denna studie var PubMed samt 

CINAHL. Enligt Henricson (2017) stärks studiens trovärdighet om sökning i flera databaser 

har gjorts. I form av olika kombinationer har ett flertal sökord använts. Sökorden som 

användes ansågs besvara studiens syfte. Anledningen till att både gynecological och 

gynaecological användes som sökord, var att båda stavningarna används inom forskning och 

söktekniker ansågs inte kunna inkludera båda stavningarna vid användandet av en stavning. 

En boolesk sökteknik med trunkering användes för att få en bredare sökning, då detta ansågs 

generera i fler artiklar som svarade mot syftet. Artikelsökningen resulterade i 14 

resultatartiklar som bedömdes vara av hög kvalité efter analys i enlighet med Fribergs 
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(2017c) kvalitetsgranskningsmall. De kvantitativa artiklarna valdes för den kvalitativa 

texten, där texten analyserades och bedömdes på samma sätt som innehållet i de kvalitativa 

artiklarna. Den kvantitativa delen i artiklarna exkluderades då den inte ansågs besvara syftet. 

En svaghet i studien kan vara att två huvudförfattare har flera artiklar med i resultatet, vilket 

kan ifrågasättas om det globala perspektivet och tillförlitligheten för resultatet har påverkats 

av detta. Detta har inte påverkat resultatets tillförlitlighet då det är andra medförfattarna på 

de olika artiklarna. Det går inte att utesluta att det globala perspektivet har påverkats, dock 

ansågs det i sådana fall ha påverkats minimalt. Detta eftersom de andra tio artiklarna är från 

andra länder och ger ett bra globalt perspektiv. Artiklarna granskades utefter Friberg (2017c) 

analysmetod, vilket Mårtensson och Fridlund (2017) menar att trovärdigheten för resultatet 

ökar vid artikelgranskning. Tillförlitligheten stärktes då de valda artiklarna gav liknande 

resultat. Artiklarnas kvalité har stor betydelse på studiens resultat, då studier med lägre 

kvalité kan minska resultatets tillförlitlighet. Artiklarna lästes var för sig flertalet gånger och 

färgmarkerades. Likheter och skillnader diskuterades. Det var av största vikt att forskning 

som använts har varit etiskt godkänt eftersom upplevelser av sexuell hälsa kan ses som extra 

känslig forskning. Det var av vikt att forskarna har visat respekt för individen. Det har även 

varit viktigt att forskningen har gjorts med stor försiktighet, hög sekretess, där samtycke har 

inhämtats och de medverkande kvinnorna har varit medvetna om de rättigheter de haft. 

Förförståelse inom ämnet diskuterades innan studien påbörjades. Genom att det fanns en 

medvetenhet om förförståelse, kan resultatet bli mer objektivt. Korrekt referenshantering har 

varit centralt i studien för att undvika plagiering samt förvridning av sanningen. Det anses 

ha stärkt värdet på studien i och med en korrekt referenshantering.  

 

Studien ansågs vara relevant för den grundutbildade sjuksköterskan eftersom sjuksköterskor 

kan möta kvinnor med gynekologisk cancer på gynekologiska vårdavdelningar, men även 

på andra vårdavdelningar. Sjuksköterskor kan genom studien få kunskap om hur kvinnor 

upplever gynekologisk cancer i relation till den sexuella hälsan. Resultatet anses överförbart 

eftersom metodavsnittet bedöms tillräckligt utförligt och strukturerat. Tydligt beskrivet 

tillvägagångssätt är värdefullt för överförbarheten (Graneheim & Lundman, 2004).   

Resultatdiskussion 

Av resultatet framkommer att kvinnors sexualitet har en stor inverkan på livskvalitén, vilket 

även Trotter et al. (2018) påpekar. Det som främst tas upp är kvinnors oro kring ett förändrat 

sexliv med partnern, minskad njutning och rädsla för smärta vid samlag. Partnerns attityd 

kring förändring påverkar också kvinnans sätt att hantera den sexuella dysfunktionen. Då det 

förekom att kvinnor tog sig igenom ett samlag utan att njuta själva, för partnerns skull, 

uppstår tankar kring hur kvinnor ibland kan ta på sig ett ansvar att ställa upp på samlag trots 

att lusten inte finns. Brattberg et al. (2002) beskriver skillnaden i hur förhållningssättet till 

den egna sexualiteten kan skilja sig åt. Att kvinnan på ett sätt avstår sin egen sexualitet för 

att gå partnern till mötes i tron om att bevara intimiteten i relationen. Fugl-Meyer och Fugl-

Meyer (2002) framhåller att en god kommunikation mellan kvinnan och hennes partner är 

en viktig del för att komma varandra nära, och att kunna lösa de problem som uppstår. 

Kvinnorna behöver hitta ett sätt att bearbeta förändringen av sin kropp och prioritera den. 

Kvinnan ska lära känna sin kropp på nytt, och det är viktigt att fokusera på sitt välbefinnande 

och vårda relationen till sig själv, för att hitta nya vägar till sexuell intimitet. Olika 
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hjälpmedel finns för att reducera smärta vid samlag för kvinnorna, så att de kan slappna av 

och på så vis njuta av samlaget. Då kvinnor upplever en skörhet och torra slemhinnor kan 

glidmedel hjälpa för att minska problemen, men vid smärta bör en lokalbedövande gel 

användas. Enligt Trotter et al., (2018) kan det också hjälpa att använda dilatator som är en 

vaginalstav som tänjer och utvidgar slidan. Det är en del i rehabiliteringen för vaginan för 

att behålla slidväggarnas förmåga att tänjas ut, och det krävs också regelbunden träning 

(Cancerfonden, 2018b).  

Resultatet visar att kvinnorna har en stor rädsla för att cancern kommer tillbaka. I de fall 

cancern återkommer är också rädslan för en mer aggressiv form av cancer stor. Kobleder et 

al. (2017) beskriver att kontinuitet är särskilt viktigt för kvinnor med gynekologisk cancer 

som står inför komplexa situationer och psykosociala vårdbehov. Sjuksköterskor spelar en 

viktig roll för att stödja kvinnorna under återhämtning och bearbetning av upplevelserna av 

sin sjukdom. Sjuksköterskan ska främst vara ett stöd åt patienten och anhöriga, men även 

förmedla kontakten mellan olika yrkesgrupper i vårdkedjan. Kunna ge råd och information 

om kommande åtgärder men också säkerställa att patienten är delaktig i sin vård, och skapa 

en trygghet hos patienten genom kontinuerlig kontakt och uppföljning (Sveriges Kommuner 

och Regioner, 2021). När kvinnorna får diagnosen ska det finnas en plan för rehabilitering, 

som ett stöd för både patient och anhöriga för att förebygga och minska de konsekvenser 

som kommer utav en cancerdiagnos. Prehabilitering går ut på att förbättra patientens 

förutsättningar att klara av den planerade behandlingen. I syfte att söka bästa möjlighet för 

den psykiska och fysiska hälsan görs insatserna under perioden mellan diagnos och 

behandling. Rehabiliteringen kan ske individuellt eller i grupp där också närstående kan 

medverka (Cancerfonden, 2018c). Med utgångspunkt från resonemanget kan sjuksköterskan 

utvärdera hur den förberedande informationen kan ges och hur den tas emot innan 

behandling av gynekologisk cancer. Att utifrån patientens situation och behov kunna ge en 

god och säker vård genom att anpassa efter den enskilda individen. 

Resultatet tydliggör att kvinnorna kan uppleva en störd självbild och påverkas negativt av 

en cancerbehandling, vilket kan ses som ett vårdlidande samt sjukdomslidande. Kvinnorna 

kan uppleva ett existentiellt behov eller lidande. Det här är en del av det sjukdomslidande 

som Eriksson (2015) beskriver vilket är kopplat till den kroppsliga smärta och behandling 

som ges, och hur stor påverkan den har på kvinnorna.  Den maktlöshet som infinner sig hos 

kvinnorna, att känna hur lite de kan påverka sitt fysiska mående, måste vara oerhört 

frustrerande. I resultatet framkom det att behandlingens biverkningar eller konsekvenser är 

svåra att hantera för kvinnorna och innebär ett fysiskt lidande. Kuuppelomaki et al. (1998) 

beskriver att patienterna i deras studie bedömer sitt lidande som mycket intensivt där 

orsakerna dels beror på fysiska faktorer. De fysiska faktorerna innefattar lidande på grund 

av sjukdomen med effekter av behandling som trötthet, smärta, illamående med kräkningar 

och aptitförlust. Även Arman (2015) beskriver att lidandet är unikt hos varje individ med 

olika upplevelser och reflektioner. Lidandet behöver inte heller vara synligt, då den drabbade 

kan ses som blockerad och visar därför inte känslor (Arman, 2015). Enligt Odh et al. (2016) 

är det omöjligt för en människa som blir diagnostiserad med cancer att undvika existentiella 

känslor. Vid en gynekologisk cancerdiagnos kan de existentiella frågorna framkomma både 

i en relation och inte. Det existentiella behovet och frågorna går hand i hand med lidandet.  
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Med utgångspunkt från resonemanget kan kvinnorna behöva finna ett stöd i det existentiella 

för att kunna hantera känslorna. Detta eftersom det kan upplevas som svårt att enbart hitta 

stöd i människor, i den livskrisen som skapas. I resultatet upplever de drabbade kvinnorna 

lidande, störd självbild och förlust när de får gynekologisk cancer. Detta kan ses som att det 

existentiella behovet har kommit ur balans. Det existentiella behovet kan ge känslor som 

skuld, hopplöshet och osäkerhet (Henoch & Danielson, 2009), vilket även kan ses i 

Erikssons (2015) beskrivning av lidande som en kamp mellan det onda och goda samt 

lidandet och lusten. Då lidandet inte alltid är synligt kan det vara svårt för kvinnans anhöriga 

samt för sjuksköterskan att se kvinnans verkliga lidande. Det är enligt sjuksköterskans 

skyldighet att fråga kvinnan om lidande och vara stödjande, vilket hälso- och 

sjukvårdspersonal enligt lag är skyldig till (SFS 2010:659). Det innebär att vårdpersonal ska 

utföra sitt arbete enligt vetenskaplig och beprövad erfarenhet och i det här fallet ge det stöd 

som krävs. När sjukdomslidandet som enligt Eriksson (2015) kan innebära både fysiskt och 

själsligt lidande hos kvinnorna upplevs, har sjuksköterskan ett ansvar att se till att kvinnan 

inte upplever ett vårdlidande. Vårdlidandet kan i denna situation uppkomma om 

sjuksköterskan inte är stödjande eller tar upp samtalsämnet med kvinnan, vilket kan ses som 

utebliven vård då det inte bara är det fysiska som ingår i vårdandet. I värsta fall fortsätter 

kvinnan att uppleva lidandet i den grad att hon inte får den hjälp hon önskar och det resulterar 

i ett livslidande då lidandet påverkar hela kvinnans livssituation. Med utgångspunkt från 

resonemanget är det sjuksköterskans uppgift att i den mån det går förhindra lidande av alla 

former med de resurserna som finns. Resurserna kan handla om stöd och psykisk hjälp från 

annan vårdprofession, eller erbjuda längre samtal med kvinnan.  

Infertilitet var hos en del kvinnor följden av behandlingen mot gynekologisk cancer och som 

i resultatet sågs som ett livslidande med behov av stöd. Det påverkade hela livssituationen 

vilket Eriksson (2015) beskriver vara ett hot mot människors upplevelse av existens på grund 

av den förändring som kan ske efter sjukdom. Kvinnor som har en önskan om barn, eller att 

få fler blir berövade den önskan. Enligt Sekse et al. (2010) kan kvinnor uppleva det som 

svårt att acceptera förlusten. Då infertilitet enligt Borgfeldt et al. (2019) kan leda till 

existentiell kris och även påverkan på samliv med sorg och depression som följd, är det 

viktigt med professionellt stöd. Infertilitet kan inte exkluderas och inte ses som relevant när 

sexuell hälsa diskuteras som en del i behandlingen av gynekologisk cancer. Gipson et al. 

(2020) framhåller att det ingår som en del i den sexuella och reproduktiva hälsan samt 

rättigheter i den globala agendan avseende World Health Organisation (2006). De anser att 

hänsyn måste tas till individen och det eventuella parets behov, att förstå vad infertilitet 

innebär. Kvinnorna upplever ångest och rädsla för att partnern ska lämna kvinnan på grund 

av infertiliteten. Ussher et al. (2019) nämner att det kan vara en av orsakerna till den stress 

som kan kopplas till infertiliteten. Det kan leda till en frustration och att kvinnans 

välbefinnande störs. Kvinnan kan uppleva smärtsamma känslor flera år efter infertiliteten 

(Ussher et al., 2019). Det kan leda till ett långt lidande för kvinnan och att känslorna 

återkommer även om dessa är bearbetade.  

Av resultatet framkommer att behov av individuellt anpassad information är stort, men att 

samtal kring sexuell hälsa stöter på hinder. Albers et al. (2020) beskriver de barriärer som 

kan finnas hos vårdpersonal för att ens ta upp samtalet kring sexuell hälsa. Det finns 

fortfarande en skam kring att ta upp sexuell hälsa. Kingsberg et al. (2018) menar att det här 
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är särskilt vanligt när det handlar om kvinnans sexualitet, framför allt när det handlar om sex 

för njutnings skull framför reproduktiva ändamål. Kvinnor kan ha tidigare negativa 

erfarenheter av samtal med vårdpersonal eller vara rädda för hur sjuksköterskan ska reagera 

när de tar upp ämnet. Detta gör tyvärr att många undviker att ta upp det ämnet då rädslan att 

det kommer att avfärdas eller betraktas som obetydligt är stor (Kingsberg et al., 2018). Det 

är en skyldighet att som sjuksköterska alltid ta upp frågan kring sexuell hälsa, vilket även 

anges i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Sjuksköterskan ska ansvara för att patienten får den information som krävs för en god vård 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). För att kunna uppfylla informationsbehovet hos 

patienten krävs det mer specifik utbildning för vårdpersonalen kring samtal om sexuell hälsa. 

Patientens informationsbehov ska tillgodoses av sjuksköterskan för att kunna identifiera 

hens problem och behov samt erbjuda den hjälp som krävs (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). Grundförutsättningen för en personcentrerad vård är att vårdpersonalen bjuder in 

patienten och inte låter erfarenhet eller professionell kunskap ta över (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Kvinnan ska göras delaktig och aktiv i sin vård och det kan 

hjälpa sjuksköterskan att identifiera behovet av att diskutera sexuell hälsa. Sjuksköterskan 

kan då utgå från kvinnans personliga behov och mer specifikt utreda hur professionellt stöd 

kan ges. Som Kingsberg et al. (2018) beskriver kunna stötta kvinnan i att förmedla sina 

bekymmer och sexuella hälsobehov så att vårdpersonal korrekt kan identifiera, diagnostisera 

och behandla sexuella problem. Behovet av att förbättra och utveckla samtalen kring sex och 

relationer mellan patient och sjuksköterska är tydligt. Det som bör utvecklas är att öka 

förståelsen för både vårdpersonals och patienters attityder, känslor och tankar förknippade 

med sexualitet. Hay et al. (2018) menar att vårdpersonal bör identifiera patienter som önskar 

diskutera sexuell hälsa, såsom sexualitet och intimitet och lära sig hur de på bästa sätt kan 

ge information kring det. Det beskrivs också att vårdpersonalen främst utgick från 

patienternas ålder för att identifiera intresset att samtala om sexuell hälsa. De ansåg att 

patienter i yngre ålder förknippas med mer lust att prata om sexualitet och intimitet (Hay et 

al., 2018). Med utgångspunkt från resonemanget kan vårdpersonal inte exkludera samtal om 

sexuell hälsa på grund av patientens ålder, det anses vara kränkande och fördomsfullt. Vilket 

Diskrimineringslagen 1§, kap. 1, i SFS 2008:567 har som ändamål att motverka den typ av 

diskriminering gällande bland annat ålder och ska främja lika rättigheter och möjligheter. 

Hay et al. (2018) anser att det är en viktig del av cancervården att tillhandahålla en 

högkvalitativ hälso- och sjukvård där sexuell hälsa ingår för patienter som har behov av det. 

Det är viktigt att vårdpersonal ser bortom åldern på patienten när de ska identifiera behovet 

av samtal kring sexuell hälsa, för att på bästa sätt utreda och inkludera alla patienter (Hay et 

al., 2018).  

Resultatet visar att stöd från partnern hade en positiv inverkan på både livskvalité och den 

sexuella hälsan. Den psykiska hälsan ökade också i och med stödet från partnern. Enligt 

Pfaendler et al. (2015) har det sociala stödet en stor betydelse för hur kvinnorna hanterar 

cancerdiagnosen, behandlingen samt känslomässiga konsekvenser. Kvinnorna sökte även 

stöd i andra familjemedlemmar och vänner, vilket kvinnorna upplever som positivt. Stödet 

från partnern var extra betydelsefullt, speciellt det emotionella stödet. Detta kan ses som 

värdefullt och välbehövt för kvinnorna. Dock kan det uteblivna stödet leda till depressioner 

och oro för kvinnorna enligt Pfaendler et al. (2015). Resultatet visar också tydligt att 

självbilden påverkas med minskad känsla av kvinnlighet och den egna attraktionskraften är 
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påtagligt minskad (Shrivastava et al., 2008). En del kvinnor upplever dock att de kan ha 

intima stunder och känna sexuell tillfredsställelse med sin partner utan att det leder till 

samlag. Att det inte var just den fysiska upphetsningen som avgör känslan av närhet. Paret 

har funnit ett nytt och anpassat sätt att njuta av varandra då det i några fall leder till att 

närheten blir bättre än innan med partnern. Däremot de kvinnor som inte upplever samma 

närhet till partnern, är rädda att bli lämnade på grund av det. Det är betydelsefullt med 

kommunikationen mellan kvinnan och hennes partner. Partnerns attityd och inställning till 

förändringen spelar också en stor roll för kvinnans välbefinnande. Det kan tänkas att de par 

som tidigare haft en bra kommunikation också hanterar förändringarna bättre eller så 

utvecklas det med tiden. I förhållanden där kommunikationen kring sexualitet sker, påverkas 

relationen på ett positivt sätt (Oattes et al., 2007). Kvinnorna kan även känna sig betungade 

över partnerns hantering av kvinnans cancerdiagnos, vilket ofta uppkom i de fall partnern 

inte var stödjande. Pfaendler et al. (2015) menar även att de kvinnor som har ett uteblivet 

eller minskat socialt stöd har en minskad livskvalité. Av resultatet framkommer att stödet 

från familj och vänner leder till minskad depression, vilket kan ses som något värdefullt. Om 

kvinnan och partnern kommunicerar om sjukdomen och diagnosen, kan de ge stöd till 

varandra. Detta kan även bidra till att relationen stärks genom att vara stödjande till varandra. 

Konklusion 

Kvinnor som drabbats av gynekologisk cancer beskriver att deras sexualitet har en stor 

inverkan på livskvalitén. De upplever oro över ett förändrat sexliv, minskad njutning och 

smärta vid samlag vilket bidrar till att den sexuella intimiteten förloras. Kvinnorna känner 

att deras kroppar sviker och överger dem, vilket bidrar till att de behöver lära känna sin kropp 

på nytt. Den störda självbilden påverkas till den grad att känslan av kvinnlighet och den egna 

attraktionskraften har negativ inverkan. Lidandet upplevs som intensivt och det påverkar 

hela kvinnans livssituation. Infertilitet, vilket var en följd av behandlingen i vissa fall, kan 

leda till en existentiell kris och det upplevs som svårt att acceptera förlusten. Behovet av 

information är stort, trots det upplever kvinnorna svårigheter att ta upp samtalet om sexuell 

hälsa med hälso- och sjukvården. Det beror både på emotionella hinder hos kvinnan och 

barriärer hos vårdpersonal. Kvinnorna upplever att stöd och individuellt anpassad 

information behövs för att återfå den sexuella hälsan. Kommunikation, stöd och 

uppbackning från partner, familj och vänner har en positiv inverkan på livskvalitén samt den 

sexuella och psykiska hälsan. Det sociala stödet har stor påverkan på hur kvinnor hanterar 

diagnosen, behandlingen och de känslomässiga konsekvenserna.  

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Det kan ses en fördel med att innan samtal med sjuksköterska, skicka ett frågeformulär till 

kvinnan. Det kan ses som en förberedelse till ett samtal kring sexuell hälsa. Kvinnan kan då 

svara på frågorna och fundera kring sin inställning att diskutera ämnet samt vad som är 

viktigt för henne. En fast vårdkontakt är betydelsefullt och det skulle innebära en trygghet 

för kvinnan att öppna upp sig och tala med samma sjuksköterska, vilket även bidrar till att 

de skapar en relation mellan sig. Vidare forskning skulle behöva göras för att undersöka 

sjuksköterskors upplevelser av att samtala om sexuell hälsa. Detta för att identifiera och 

utreda varför de upplever svårigheter att ta upp det i samtal med sina patienter. Det bör då 
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undersökas hur beteendet kan förändras och hur de kan implementera det i verksamheten. 

Det ska kännas naturligt att ta upp frågor kring sexualitet, vilket ska speglas i sjuksköterskors 

arbetssätt. Skulle gärna se att det lyfts fram som en viktig del i utbildningen av 

sjuksköterskestudenter. Det skulle även ses som fortbildning hos mer erfarna sjuksköterskor 

eftersom sjuksköterskeutbildningen har förändrats över tid. Ämnet sexuell hälsa behöver 

normaliseras bland sjuksköterskor, det ska ses som ett självklart och avslappnat samtalsämne 

för kvinnor med gynekologisk cancer.  
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