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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Varje år drabbas flera kvinnor i Sverige av gynekologisk cancer. Behandlingarna 
leder till många biverkningar och kvinnorna tvingas leva med dessa följder i resten av sitt liv. 
Detta problem är viktigt att belysa för att kunna hjälpa kvinnor i framtiden att bli mer 
förberedda på förändringarna och för att sjuksköterskorna ska kunna ge de bästa stödet.  
Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors erfarenheter av hur livet förändrats efter att ha 
behandlats för gynekologisk cancer.  
Metod: En litteraturstudie med kvalitativ design, med en induktivansats.  Analysen av de 10 
vetenskapliga artiklarna är gjord utifrån Graneheim & Lundmans manifesta innehållsanalys.   
Resultat: Resultatet visade att kvinnor upplever en förändring på flera olika sätt. Kategorier 
som togs fram var upplevelsen av att vara kvinna, upplevelser av sexualitetens förändringar 
och att inte känna igen sig själv och sin kropp. Kvinnor pratade exempelvis om 
informationsbrist, inkontinensbesvär, temperaturförändringar och smärta och oro i samband 
med sexuella relationer.  
Slutsats: Cancer kan påverka en människa på många olika sätt både fysiskt och emotionellt. 
Kvinnor som går igenom och överlevt gynekologisk cancer är i stort behov av stöd. 
Information är en av de viktigaste delarna för att kunna förstå den förändrade kroppen.   
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BAKGRUND 
Cancer är en sjukdom som är vanligt förekommande världen över. År 2016 diagnostiserade 
60 000 människor i Sverige med någon typ av cancer. Cancer innebär att celler i kroppen 
okontrollerbart delar sig. Cancercellerna har olika egenskaper, de kan skapa inflammatoriska 
processer som leder till att tumören kan växa sig större. Cancercellerna kan även undvika 
kroppens immunförsvar. Egenskaperna hos cancercellerna är olika beroende på varje individ 
och beroende på vilken cancertyp, därför behöver inte cancern alltid ge samma symtom eller 
vara lika aggressiv hos alla personer (Socialstyrelsen, 2018).  
  
Olika former av gynekologisk cancer 
 Cervixcancer  
Livmoderhalscancer (cervixcancer), är en gynekologisk cancerform och år 2016 blev 541 
kvinnor sjuka i cervixcancer i Sverige. Viruset Humant Papillom Viruset (HPV) är den 
vanligaste orsaken till att en person drabbas av cervixcancer. I Sverige finns det möjlighet för 
kvinnor att göra en gynekologisk cellprovtagning, som gör det möjligt för kvinnor att 
upptäcka cellförändringar i tid och motverka att det utvecklas till cancer. HPV är sexuellt 
överförbart och nästan alla människor som varit sexuellt aktiva har stött på detta viruset, utan 
att det utvecklats till cancer. Hos många kvinnor kan det uppkomma en symtomlös infektion, 
men hos en del personer kvarstår viruset och kan utvecklas till cancer. Sedan screening med 
cellprover startade i slutet på 1960-talet har antalet drabbade av cervixcancer halverats i 
Sverige. De vanligaste symtomen är blödningar utöver menstruationen, även blodblandade 
flytningar. När det skett en progress i sjukdomen och den utvecklats, kan det även uppstå 
symtom från urinvägar, tarmar och allmänna sjukdomssymtom som feber och trötthet 
(Socialstyrelsen, 2018).  
  
Ovarialcancer 
Äggstockscancer (ovarialcancer) är en gynekologisk cancerform. 541 kvinnor i Sverige 
diagnostiserades år 2016, sjukdomen kan drabba alla kvinnor, risken ökar för kvinnor som 
befinner sig i menopaus. Cancerformen uppkommer i kvinnans äggstockar och i det tidiga 
stadiet av äggstockscancer är kvinnorna oftast symtomlösa. I det senare stadiet kan symtom 
ifrån magen tillexempel gasbildning, smärtor och illamående förekomma. Prognosen för 
sjukdomen varierar beroende på hur mycket den hunnit sprida sig samt, beroende på vilken 
typ av ovarial cancer det är. Behandlingsmöjligheterna är goda, men det är inte alltid cancern 
kan botas (Socialstyrelsen, 2018).  
 
 Endometriecancer 
Livmodercancer (endometriecancer) är den av de gynekologiska cancerformerna som är 
vanligaste i Sverige och cirka 1300 drabbas varje år. Sjukdomen har en god prognos och en 
hög överlevnad genom att sjukdomen ofta upptäcks i tid. Några av de symtom som 
uppkommer vid endometriecancer är rikliga blödningar, ofta efter sista menstruationen och 
flytningar som kvinnan tidigare inte haft. Vid de flesta fall är blödningarna det enda symtomet 
som förekommer (Regionala cancercentrum i samverkan, 2017).  
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Behandlingar för gynekologisk cancer 
Kirurgisk behandling 
Kirurgi är en behandling vars mål är att ta bort så många cancerceller i kroppen som möjligt. 
Omkringliggande frisk vävnad brukar även avlägsnas för ytterligare säkerhet (Grefberg, 
2013).  I ett tidigt stadie av cervixcancer används det ofta kirurgi, genom att ta bort livmodern 
och lymfkörtlarna runt bäckenet. Hos de kvinnor som får cervixcancer som är yngre och har 
en liten tumör, går det vid tillfällen att behålla livmodern och enbart ta bort en del av 
livmoderhalsen. Detta gör att fertiliteten hos kvinnan kan behållas, eftersom det oftast finns 
en önskan om att kunna bli gravid. Kirurgin vid ovarial cancer innebär att livmoder, 
äggstockar, äggledare och även tumörvävnad opereras bort (Socialstyrelsen, 2018).  
 
Vid endometriecancer är kirurgi den främsta behandlingen och den behandling som visat sig 
ha bäst bot. Vid kirurgin tas livmodern, äggledaren och äggstockarna bort.  Vid vissa tillfällen 
går det att avvakta med operationen för att kvinnan har en önskan om att bli gravid och under 
tiden provas andra behandlingsformer istället (American Cancer Society, 2019).   
 
Bäckenexentration är en behandlingsmetod som kan användas, framförallt vid cervixcancer. 
Detta innebär att vaginan, urinblåsan och även rektum opereras bort, såldes leder detta till 
stora förändringar i livet för kvinnan (Kjölhede, 2013).  
 
Behandling med cytostatika 
En annan form av behandling är cytostatikabehandling som är en cellhämmande behandling, 
det kan vara till exempel alkylerande preparat, mitoshämmare, topoisomerashämmare, 
antimetaboliter eller antracykliner. Cytostatika angriper och påverkar hela kroppens celler 
men främst är det de celler som växer okontrollerat och som är sjuka som dör (Grefberg, 
2013). Vid Ovarial cancer används främst kirurgi, men när sjukdomen är aggressiv används 
det en kombination av kirurgi och cytostatikabehandling, eftersom det kan finnas risk för 
metastaser i kroppen (Socialstyrelsen, 2018).  
 
Behandling med strålning 
Grefberg (2013) förklarar att strålbehandling är en form av behandling som främst används på 
de celler som är känsligare för joniserande strålning än vad friska celler är. Alla celler som 
träffas utav strålning utsätts för skada, men de friska cellerna är mindre känsliga och kan 
därför reparera skadorna bättre (Grefberg, 2013). Vid Cervixcancer är strålning, tillsammans 
med cytostatikabehandling, den mest effektiva behandlingen. Detta kan även användas efter 
en operation, för att minska risken för att kvinnorna ska få ett återfall (Socialstyrelsen, 2018). 
Vid endometriecancer används det strålning om kirurgin inte varit tillräckligt effektiv 
(American cancer society, 2019). 
 
 
Biverkningar av behandlingarna  
Alla cancerbehandlingar innebär en risk, att medföra någon typ av biverkan eller oönskad 
effekt som påverkar livet och livskvaliteten. Hur stor påverkan det blir på livskvaliteten har 
många orsaker och kan bero på vilken cancer och behandling patienten drabbats av och 
genomgått. Något som är centralt vid de flesta behandlingarna är att de påverkar urin och 
tarmfunktionen, reproduktionsorgan, lymfsystemet, och även sexualiteten (Bergmark, 2013).  
Kirurgi och strålning är två behandlingar som kan ge tarminkontinens som en biverkning. 
Radikal bäckenkirurgi kan resultera i både förstoppning och lös avföring.  
Avföringsinkontinens är något som leder till ett handikapp hos kvinnorna, då de ofta blir 
begränsade i livet. Många kvinnor kan utveckla ett beroende att ha nära till toaletten, som 
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leder till att de blir bundna till de trygga miljöerna de har i sitt liv, exempelvis sitt hem. 
Urininkontinens kan uppkomma till följd av både strålning och kirurgi. Kvinnorna kan ha 
svårt att känna av miktionsimpulser, långsamt urinflöde och svårigheter att tömma blåsan helt 
och hållet (Bergmark, 2013).  
En negativ påverkan på sexualiteten uppstår hos kvinnorna som diagnostiserats och 
behandlats för gynekologisk cancer, utsträckningen på besvären är något som varierar och är 
olika från person till person. I tidigare studier har det visat sig att påverkan på sexualiteten 
kan bero på omfattningen av kirurgin, tidigare sexualfunktion och om kvinnan har en partner 
eller inte. Lusten är någonting som kan förändras och påverka sexualiteten hos kvinnorna, 
samt smärta och svårigheter vid samlag. En förkortad vagina, sammanväxningar, nedsatt 
elasticitet i bäckenbotten och i vagina är några orsaker till smärta och obehag i sammanband 
med samlag. Majoriteten av kvinnorna som genomgår behandling blir infertila och förlorar 
förmågan att få biologiska barn, konsekvenserna av detta blir att det sätter sina spår hos en 
person (Bergmark, 2013).  
 
Informationens roll  
Det är sjuksköterskan som ska skapa förutsättningar för att patienten ska kunna var så delaktig 
som möjligt i sin vård. Mötet med patienten kan delas upp och baseras på flera olika faktorer. 
Det baseras på förmågan att kunna lyssna, kunskapen hos patienten eller den kunskapen som 
patienten kommer att skaffa sig. Det handlar om vilken förmåga som finns för att förmedla 
information på. Det handlar även om vilken nivå sjuksköterskan kan bidra med 
kunskap. Därav är det viktigt att sjuksköterskan skapar en relation med patienten för att kunna 
förmedla den information som behövs för att patienten ska kunna göra ett beslut (Eldh, 2014).  
 
Tidigare forskning har visat att kvinnor som fått information om biverkningarna av 
behandlingarna inte fann detta tillräckligt utan det önskades mer information från 
professionell personal (Faller, et al 2017). Kvinnorna upplevde att de antingen fått kort 
information innan behandling, fått hitta egen information på nätet eller på andra ställen där de 
själva fått leta (Rasmussen & Thome, 2008). Enligt De Rooji et al (2018) var det inte alla 
kvinnor som ville ha information om biverkningarna innan behandlingen startade. Det fanns 
kvinnor som inte ville ha informationen innan eftersom de inte ville skrämma upp sig själva, 
då de nödvändigtvis inte behövde uppleva biverkningar. Skalla, Bakitas, Furstenberg, Ahles, 
och Henderson (2004) beskriver att många patienter som haft cancer ville vara förberedda. De 
vill få informationen om eventuella biverkningar innan behandlingen startade. Att vara 
förberedd var någonting som kunde hjälpa patienterna att få kontroll över sitt egna liv.  
Kvinnorna i den tidigare forskningen berättar att de upplevde svårigheter med att komma ihåg 
all den informations som de fick under en längre tid ( Vermeer, Bakker, Kenter, Stiggelbout, 
Kuile). Kvinnorna beskriver även att de uppskattade informationen som de fick för att det gav 
de en bättre förståelse. Även om kvinnorna var nöjda önskade de att de professionella 
vårdarna skulle anpassa deras information till individen (Pedersen, Koktved,Nielsen, 2013).  
Cancerpatienter berättar vikten av att stödet från sina närstående, särskilt vid 
informationssammanhang. Kvinnorna beskriver att de behöver deras hjälp med att förstå, 
minnas och erhålla den information som ges. Det beskrivs som extra viktigt vid “viktiga” 
konsultationer eller när kvinnorna kände sig stressade (Laidsaar-Powel, Butow, Bu, Fisher, 
Juraskova, 2016).  
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TEORETISK REFERENSRAM  
 
Vårdvetenskap 
Litteraturstudien utgår ifrån ett vårdvetenskapligt synsätt och den uppgiften som 
vårdvetenskapen har är att ta fram kunskap om hälsa och vårdandet. Kunskapen som 
vårdvetenskapen bidrar med ska sedan tillämpas i vården, vårdvetenskaplig kunskap syftar till 
att stödja patienten och patientens hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 
Livsvärld  
Livsvärlden ger vårdvetenskapen en teorigrund att stå på. För att omvårdnadspersonal skall 
kunna ge en bra och god vård måste allmänsjuksköterskan ha kunskap om hur det går att se 
människan bakom sjukdomen och hur det är för den enskilda individen att vårdas. 
Vårdvetenskapen baseras på livsvärlden, det handlar inte bara om att se individen som en 
ensam individ, utan som en människa i ett sammanhang som söker mening, hälsa, 
välbefinnande, lidande, sjukdom och livskraft som betydelsefulla aspekter. Det finns mer än 
bara den individen som vårdas, personer som patienten har runt omkring sig har stor betydelse 
(Dahlberg & Segesten, 2010). När allmänsjuksköterskan lyssnar på patienter och fokus ligger 
på deras livsvärld, kan det leda till en ny förståelse för hur det kan vara att leva med en 
långvarig sjukdom eller något akut som gör att livsvärlden förändras (Dahlberg, 2014). I 
denna studien handlar det om att få en bättre förståelse för de eventuella biverkningar som 
kvinnor lever med och kommer leva med resten av deras liv. Vilket är av största vikt för både 
allmänsjuksköterskan, allmänheten och för andra kvinnor så går igenom samma sak. Dahlberg 
(2014) beskriver livsvärlden som att det inte är en “värld” utan det är det som i vårt dagliga tal 
kallar för en gemensam värld. Varje människa upplever sin unika livsvärld och upplever olika 
företeelser annorlunda från andra. Genom att ha livsvärlden som en kunskapsteori går det att 
få bättre förståelse för den unika existentiella upplevelsen (Dahlberg, 2014).    
  
Hälsa och välbefinnande 
Att uppnå hälsa beskrivs som ett tillstånd av fullständigt psykiskt, fysiskt och socialt 
välbefinnande. För att uppnå ett fullständigt stadie av hälsa ska välbefinnande finnas. 
Välbefinnande kan upplevas trots sjukdom, att se sig själv som frisk och kry. Välbefinnande 
är något som söks i livet för att känna att hälsa kan uppnås. Hälsa handlar om att vara i 
jämvikt, det är ett tillstånd som rör hela människan. Det handlar om en inre balans och en 
känsla av jämvikt i de relationer patienten har till sina medmänniskor och till det som är livet i 
övrigt. När hälsa hotas, störs av sjukdom eller annat lidande söker personer sig till vården. För 
att människor vill återfå eller behålla en god hälsa. Människor kan med god hjälp från 
vårdpersonal känna att de upplever hälsa och välbefinnande, trots att de lever med en 
sjukdom, som kanske till och med är obotlig. (Dahlberg & Segesten, 2010). Det finns ett 
behov av att utforska hur kvinnor upplever sin hälsa efter behandling av gynekologisk cancer 
och få förståelse för hur hälsa och välbefinnande kan upplevas trots eventuella biverkningar 
från behandlingar. Denna förståelse är även betydelsefull för allmänsjuksköterskors, 
allmänheten och andra personer som går igenom samma sak. 
 
Levdkropp 
Den levda kroppen är full av upplevelser, minnen, erfarenheter, tankar och känslor. Vår kropp 
ger oss tillgång till livet. Kroppen är mittpunkten i människors existens. Kroppen kan aldrig 
lämnas och finns med konstant, den befinner sig i en särskild och viktig position till världen 
och människan själv. När en förändring sker i kroppen, förändras även tillgången till livet och 
världen. Sjukdomen påverkar inte enbart en kroppsdel, utan hela existensen (Dahlberg & 
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Segesten, 2010). Att behöva genomgå en behandling för cancer kan vända hela personens 
värld upp och ner. Kroppen kan påverkas oändligt mycket och på många olika sätt syns detta 
på utsidan. Det som däremot inte syns är hur en människas värld och existens förändras. 
Rädsla och ångest är ingenting som alltid syns men det är lika verkligt som ett skrapsår. Det 
är viktigt att uppmärksamma alla dessa aspekter av kroppen när personal vårdar någon. I 
denna studien betyder det att kvinnors kroppar kan förändras oerhört mycket, vilket 
nödvändigtvis inte behöver synas på utsidan men deras existens kan ha förändrats. Det 
behöver inte synas utåt. Därför är studien av största vikt för allmänsjuksköterskor, 
allmänheten och andra personer som går igenom samma sak.  
 
Lidande 
Lidande är ett begrepp som går hand i hand med hälsa, ett lidande kan leda till att en 
människa i detta fallet en kvinna inte upplever hälsa. Lidandet är något som hör till livet, men 
det är människan själv som väljer att se lidandet som något meningsfullt eller meningslöst. 
Lidandet kan ge sig till uttryck på många olika sätt, exempelvis genom smärta och depression 
men även problem med att lita på andra människor. Det talas om tre olika typer av lidande, 
sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande uppstår när en person 
upplever lidande på grund av en sjukdom, detta lidandet kan vara kopplat till en diagnos men 
även de behandlingskonsekvenser patienten upplever. Vårdlidande är något som kan uppstå 
när vården inte längre är vårdande, utan enbart skapar mer lidande än själva sjukdomen. 
Patienter som upplever vårdlidande kan göra detta när information brustit eller de känner att 
de inte blivit tagna på allvar.  Livslidande är något som ha många utlösande faktorer, 
exempelvis ett trauma som kan vara ett övergrepp eller så kan det bero på en sjukdom, som 
vänder världen upp och ner (Gustin Wiklund, 2014). Lidandet kan leda till att människor lär 
sig någonting om sig själva. Lidande kan leda till nya erfarenheter och ny förståelse. En orsak 
till lidande är en rädsla för att inte bli sedd och bekräftad som människa. Den rädslan kan 
hindra kvinnor från att handla på ett äkta och levande sätt, i relation till andra (Gustin 
Wiklund, 2014). I denna studien kan detta ses genom de kvinnor som genomgått behandling 
och upplevt något typ av lidande, det behöver inte enbart ha negativa konsekvenser. Lidandet 
är ett viktigt begrepp för allmänsjuksköterskor att ha med sig in i jobbet och livet, då 
allmänsjuksköterskor kan hjälpa till att motverka och förebygga lidande hos kvinnor som 
genomgått behandling för gynekologisk cancer.  
    
PROBLEMFORMULERING 
 Cancer är en av de vanligaste sjukdomarna i världen. Den här studien är relevant för 
allmänsjuksköterskor eftersom ca 2400 kvinnor i Sverige drabbas av någon form av 
gynekologisk cancer årligen. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) skall 
sjukvården arbeta för att förebygga ohälsa och lindra lidande. Gynekologisk cancer är en 
cancerform som drabbar kvinnor och påverkar livet på många sätt. Många kvinnor upplever 
att de inte fått tillräckligt med information om behandlingarnas biverkningar och hur det 
påverkar livet efter behandlingens avslut. Denna studie syftar till att belysa vilket problem 
som faktiskt finns i vården gällande information till patienter. Studien är av vikt till 
allmänsjuksköterskan för att de har en skyldighet att delge information vilket är det mest 
väsentliga för att patienten ska kunna fatta sitt egna beslut.   
 
Litteraturstudien beskriver hur kvinnor erfar sitt liv efter att ha blivit färdigbehandlad för 
gynekologisk cancer. Kunskapen som studien genererar kommer leda till ökad förståelse och 
kunskap kring ämnet, vilket är relevant för kommande och färdigbehandlade patienter, 
sjuksköterskor och samhället.  
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SYFTE 
Syftet var att beskriva hur kvinnors erfarenheter av hur livet förändrats efter att ha behandlats 
för gynekologisk cancer. 
 
METOD 
Design 
Metoden är en kvalitativ litteraturstudie där resultatet baseras på vetenskapliga artiklar. Det är 
viktigt att sammanställa redan tillgänglig forskning, för att få en bra bild av kunskapsläget 
inom området. Därför har en kvalitativ litteraturstudie valts. Studien kommer ha en induktiv 
ansats, vilket innebär att det sker ett fördomsfritt letande i artiklarna. Författarna kommer inte 
anta att vissa förhållanden föreligger (Henricson, 2017).  
 
Litteratursökning 
För att finna relevant information till arbetet delades sökandet in i två olika delar. Först söktes 
det brett i den inledande fasen, för att få en hjälp att avgränsa området och samla in så mycket 
kunskap som möjligt. När tillräckligt med fakta hade hittats startade sökningen i den andra 
fasen, den egentliga informationssökningen. Här jobbades det med att få fram den slutliga 
informationen till arbetet. Det är i sökningen som vetenskapliga artiklar från databaserna 
Cinahl och Pubmed hittades. Det är två vetenskapliga sökmotorer som är inriktade på hälso-
och sjukvård vilket passar studien bra (Friberg, 2017).   
  
En systematisk sökning har gjorts, för att få fram relevant litteratur används en boolesk 
söklogik. Det innebär att ord och synonymer kombineras på olika sätt för att få fram ett bra 
litteraturval (Friberg, 2017). Ord som Gynecological cancer, Treatment, Survivors och 
Changes in life har använts i sökningen. Sökningen börjades med en trunkering av 
gynecolgical* cancer, vilket i resulterade i ett stort antal träffar. Antalet träffar var för många 
för att studeras, där av antalet 0 lästa artiklar i sökschemat. För att minimera sökningen valdes 
trunkering bort, då det inte upplevdes nödvändigt. Det kan ha resulterat i ett bortfall av 
artiklar som stavat cancerformen på ett annorlunda vis. I sökschemat framgår det att 14 
artiklar valdes ut, det är på grund av att 4 artiklar är dubbel publicerade. Friberg (2017) menar 
att en sekundärsökning är en effektiv metod att använda om en författare hittats och 
författarna av studien vill läsa mer arbeten av författaren. Den sekundära sökningen går ut på 
att kombinera ord, som tagits fram tidigare i sökningen, och det som kallas för kedje- 
respektive personsökning, vilket resulterade i ytterligare två artiklar. 
Sökschema bifogas i bilaga 1. 
 
Urval 
För att den tidigare forskning som valts till studien ska vara av god kvalitet används olika 
inklusionskriterier och exklusionskriterier. De inklusionskriterier som finns är att de 
vetenskapliga artiklarna ska vara peer-reviewed, vara genomförda med kvalitativ ansats, 
finnas tillgängliga i fulltext, samt publicerade inom åren 2011–2019. Dessa kriterier valdes 
för att artiklarna skall vara av så god kvalitet som möjligt i förhållande till syftet. Det gör även 
studien mer trovärdig och överförbar.  Det fanns en artikel som inte uppfyllde kraven och 
befann sig utanför tidsramen. Den artikeln ansågs vara av god kvalitet i övrigt och tillför 
kunskap som inte hittades i någon annan artikel. Därför har denna artikeln tagits med i 
studien. Artiklarna skulle även handla om vuxna kvinnor som genomgått någon form av 
behandling för gynekologisk cancer. De artiklar som inte valts att läsas är artiklar som inte 
befinner sig inom tidsramen eller handlar om någon annan typ av cancerform, som inte var en 
gynekologisk cancer. Det genomfördes genom en inställning på aktuella årtal. Processen att 
välja ut artiklar till litteraturstudien började med att författarna läste titlarna på artiklarna och 
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därefter lästes abstrakten under de titlar som var relevanta till studiens syfte. Om abstrakten 
var relevant lästes hela artikeln och efter det valde författarna ut de artiklar som hade hög 
relevans gentemot syftet.  
 
Kvalitetsgranskning 
Flera artiklar analyseras innan de har sammanställs. När artiklarna skulle kvalitetsgranskas 
utgick författarna från Fribergs (2017) frågor som belyser hur hög kvalité en artikel har. De 
frågeställningar som utgicks ifrån för att hitta en digital mall var exempelvis “Finns problemet 
tydligt formulerat”, “Förs etiska argument fram?” Finns teoretiska utgångspunkter 
formulerat?”. Detta genererade i en granskningsmall från SBU, som finns bifogad (Bilaga 3). 
Utifrån kvalitetsgranskningen var det 10 artiklar av hög kvalité, som låg till grund för 
resultatet. I bilaga 2 finns det en litteraturöversikt, som beskriver artiklarna och 
kvalitetsgranskningens resultat.   
 
Innehållsanalys 
I den systematiska litteraturstudien ska de ske en innehållsanalys av artiklarna som används. 
Den manifesta innehållsanalysen, kräver en viss tolkning, men det ska vara på en låg 
abstraktionsnivå. Att vara på en låg abstraktionsnivå innebär att hålla sig textnära och vara 
konkret till innehållet, vilket har varit målet vid genomförandet av analysen. Att hålla sig 
textnära med viss abstraktion och tolkning, för att få fram ett så bra resultat som möjligt 
(Lundman & Granheim, 2017). Översättning av de engelska artiklarna till svenska gjordes. 
Genom att hålla sig textnära anser inte författarna att texten kan ha misstolkats. Lundman och 
Granheim (2017) beskriver att analysen bör starta med att båda författarna läster igenom de 
material som samlats in, för att få en bra översikt. Sedan markeras texten i betydande 
meningsenheter, som består av meningar och stycken från artiklarna, som är relaterade till 
syftet, som är viktigt för resultatet. Nästa steg i analysen är att kondensera meningarna, vilket 
innebär att meningar dras ihop och det viktigaste plockas ut. Steget som kommer efter i 
analysen är att koda, vilket innebär att det sätts en etikett på en mening, detta hjälper 
forskaren att bättre förstå sig på meningen. Dessa tre steg görs på alla artiklar, innan de två 
sista stegen sker. De sista två stegen är skapa kategorier och underkategorier som sedan ligger 
till grund för huvudkategorierna i resultatet. Citat används även i resultatet för att stärka 
validiteten i studien (Ali & Skärsäter, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      8  

Exempel på innehållsanalys som gjorts: 

Meningsenheter Kondenserad 
mening  

kod Underkategori Kategori  

Kvinnor beskriver hur 
risken för ofrivilligt 
läckage av olika slag 
skapar ångest och rädsla.    

Risken för 
läckage skapar 
rädsla och 
ångest.  

Oro för 
läckage.  

Inkontinens    Att inte känna 
igen sig själv 
och sin kropp. 

Smärtsamma samlag 
nämndes av fyra personer. 

Smärtsamma 
samlag nämndes. 

Smärtsamma 
samlag. 

 Smärta och 
oro 
 

Upplevelsen av 
sexualitetens 
förändringar.  

En känsla utav tomrum i 
livmodern var 
uppmärksammad med en 
gång efter operationen. 

Ett tomrum i 
livermodern 
uppstod. 

Tomrum i 
livmodern. 

Ett tomrum Förändrad 
upplevelse av att 
vara kvinna.  

 

 Förförståelse 
Förförståelse är ett begrepp som syftar till det människor vet sedan tidigare. Författarna har 
egna värderingar, erfarenheter och tankar om ämnet innan det börjar studeras. Genom att 
reflektera över den egna förförståelsen kan studiens pålitlighet stärkas (Pribbe & Landström, 
2012). Innan studien startade valde författarna att skriva ner den individuella förförståelse 
som sedan diskuterades, vilket gjorde författarna mer medvetna på den förförståelsen som 
fanns. Under analysen av artiklarna diskuterade författarna hur de uppfattat artiklarna, för att 
ingen information skulle missas eller misstolkas. Det gjordes för att minimera effekten av att 
förförståelsen skulle påverka studien på ett negativt sätt.  
  
Forskningsetiska aspekter  
Vid val av vetenskapliga artiklar har särskilda krav ställts och de ska svara mot följande etiska 
krav.  Ett av kraven var att det ska framgå att de följt de fyra etiska principerna som finns när 
det ska forskas på människor. Det första är informationskravet. Det handlar om att den som 
forskar skall förse informanten med all information som är nödvändig för att veta att det är 
frivilligt, att personerna kan lämna studien när som helst, samt vilka villkor som gäller för 
deras deltagande. Den andra principen som skall följas är samtyckeskravet, det innebär för 
forskaren att hen måste samtycke från de personer hen skall forska på. Den tredje principen är 
konfidentialitetskravet. Denna princip handlar om tystnadsplikt och rätten till att vara 
anonym. Den fjärde principen är nyttjandekravet. Det handlar om att informanternas 
personuppgifter ska skyddas, att de inte ska kunna lämna ut uppgifter som kan påverka den 
individen (Helsingforsdeklarationen, 2017). För att få ett resultat som är så trovärdig som 
möjligt har författarna valt att utgå från dessa principer. Författarna har försökt att hantera 
förförståelsen på ett adekvat sätt, tillika tagit till de medel ovan för att resultatet inte ska bli 
förvrängt. Diskussion och ständig analysering är något författarna använt sig av för att inte 
handla på ett oetiskt sätt. 
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RESULTAT 
Till resultatet utformades tre huvudkategorier tillsammans med sju underkategorier.  
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Förändrad upplevelse av att vara kvinna  
 
Ett tomrum 
Kvinnorna som fått sina reproduktionsorgan borttagna upplevde att det är en utmaning att 
leva i den förändrade kroppen. Alla kvinnor var inte förberedda på att det skulle ske en 
förändring i kroppen, såldes ledde detta till känslor av förlust och ofullständighet hos 
kvinnorna. “Först kände jag mig bara tom här inne. Det var en lucka eller ett tomrum inuti 
mig. … Jag var inte beredd på det. Du kunde verkligen känna att något var borta” (Sekse, 
Gjengedal &  Råheim, 2013, S. 20) En kvinna beskrev att eftersom livmodern sitter på insidan 
så syns det inte att den är borta men det är något hon själv tänker på hela tiden (Sekse, 
Raaheim, Blaaka &  Gjengedal, 2010). En kvinna beskrev att efter operationen uppstod det ett 
tomrum där livmodern en gång suttit. Det tog tid för kvinnor att acceptera att deras livmoder 
var borta men med tiden kunde känslan av ett tomrum försvinna (Sekse, Gjengedal & 
Råheim, 2013).  
 
Infertilitet  
De kvinnor som inte vill ha fler barn ansåg inte borttagandet av reproduktionsorganen som ett 
problem. De kvinnor som inte fått barn eller fortfarande ville ha barn upplevde borttagandet 
som extremt dramatiskt och påfrestande. En kvinna som ville ha fler barn, upplevde 
borttagandet som en svår förändring i livet (Sekse, Raaheim, Blaaka &  Gjengedal, 2010).  
 “Jag har alltid velat ha mer barn i mitt liv… (...) så att ta bort livmodern var på något sätt en 
total förändring i livet .”(Sekse, Raaheim, Blaaka & Gjengedal, 2010, s 803).  
När det gått över 5 år sedan hennes behandling för cancer, beskrev en kvinna sårbarhet över 
hennes oförmåga att skaffa barn. Att se en person gravid eller höra ett barn gråta, kunde göra 
henne upprörd över det hon förlorat. En känsla av förlust uppstod när kvinnorna blev påmind 
om tomrummet (Sekse, Gjengedal & Råheim, 2013). Det fanns kvinnor som inte såg 
borttagandet som något dramatiskt och något som påverkade dem negativt. En kvinna beskrev 
att hon såg borttagandet som en lättnad, då hon innan borttagandet lidit av symtom från 
livmodern. En annan kvinna som tidigare gått in i klimakteriet och inte längre kunde få barn 
såg inte borttagandet som något farligt då hon redan var infertil (Sekse, Raaheim, Blaaka & 
Gjengedal, 2010). Även kvinnor som inte var intresserade av att skaffa barn eller fler barn, 
upplevde inte borttagandet av livmodern det som något besvärligt (Sekse, Gjengedal & 
Råheim, 2013).  
 
Att inte känna igen sig själv och sin kropp 
Temperaturförändringar 
En central biverkan hos både kvinnor som inte gått in i klimakteriet innan behandling, men 
också de som befann sig i klimakteriet när behandlingen påbörjades var förändringar i 
temperaturen efter avslutad behandling(Sekse, Gjengedal & Råheim, 2011).  
En kvinna upplevde att hon förlorade sin kontroll över temperaturen när de opererade bort 
hennes livmoder. Direkt efter operation upplevdes intensiva besvär av 
temperaturförändringar. En kvinna beskrev sina svettningar, att det känns som att hon bränt 
sig på ett strykjärn (Sekse, Raaheim, Blaaka & Gjengedal 2010). Det beskrevs att en stund 
efter operationen började temperaturen i kroppen växla mellan varmt och kallt, istället för 
ständig värme. För att känna kontroll över temperaturen var de alltid förberedda på skiftningar 
i temperaturen. En kvinna berättade att hon alltid klär sig i kläder som är lätta att ta på och att 
ta av (Sekse, Gjengedal & Råheim, 2011).  
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Inkontinensbesvär 
En biverkan som många kvinnor drabbas av är inkontinensbesvär, urin och tarminkontinens. 
Kvinnorna upplevde att det skapar rädsla och ångest på grund av ofrivilligt läckage. Det fanns 
också en uttalad oro för att andra ska känna lukt och se fläckar på kläder. En del kvinnor 
berättade att inkontinensen ger en känsla av skam, samt känslor av att inte passa in i 
samhället. Många känner sig exkluderade från omgivningen och ser sin inkontinens som ett 
handikapp, på grund av begränsningar och känsla av bristande frihet. De beskrevs att 
spontaniteten försvann, när de ständigt behövde vara medvetna om var den närmsta toaletten 
låg, om de befann sig utanför sitt hem (Lindgren, Dunberger & Enblom, 2017).  “Jag vet 
aldrig när det kommer, och när det kommer måste jag ha en toalett, det är en oro” (Lindgren, 
Dunberger & Enblom, 2017, s 160)  
Kvinnor som avlägsnat alla organ i bäckenet vid kirurgi, upplevde att de fick ett nytt behov av 
att planera sin vardag, då de upplevde att de måste planera inför resor. När de ska på resor 
med vänner eller familj planerades allting noggrant eftersom de inte vill belasta resesällskapet 
med sin inkontinens.  För att vara beredda vid läckage valde många kvinnor att ta hjälp av 
praktiska hjälpmedel som exempelvis inkontinensskydd och att vara förberedd med extra 
kläder (Lindgren, Dunberger & Enblom, 2017).  Kvinnorna upplevde sig isolerade till följd av 
inkontinensen mycket av dessa känslor var kopplade till att de var tvungna att vara restriktiva 
med mat och dryck, för att exempelvis inte råka ut för stomimissöden. Kvinnor var arga över 
den operation de genomgått på grund av de fysiska effekter som tillkommit, som 
inkontinensbesvär. “Jag hade inte genomgått den om jag hade vetat vad allt egentligen 
innebar. Jag hade bara låtit naturen ha sin gång och jag hade haft kvalité i livet. Nu är allt jag 
gör kvantitet och inte kvalité”(Nelson, Albizu-Jacob, Fenech, Chon, Wenham & Donovan, 
2018, s 2360).  Kvinnor beskrev att de kände ångest över operationen och om de hade vetat 
vad det skulle innebära i livet hade de inte genomgått operationen (Nelson, Albizu-Jacob, 
Fenech, Chon, Wenham & Donovan, 2018). Gradvis lärde sig många kvinnor att leva med sin 
inkontinens, när de visste att de inte hade så mycket val så var det lättare att hantera. Många 
känner att de ändå kunde leva ett hyfsat normalt liv och att de accepterat sin situation 
(Lindgren, Dunberger & Enblom, 2017).   
 
En förändrad livsstil 
Efter behandling försökte kvinnorna att ta en dag i taget och återgå till gamla vanor. Kvinnor 
beskrev att de försökte skifta fokus från cancern till att hålla igång. Vissa kvinnor gjorde 
tidsscheman för att komma igång med dagarna så som det var tidigare (Sekse, Raaheim, 
Blaaka, & Gjengedal, 2011). Fysisk aktivitet kunde var hjälpfullt för att motverka vissa 
symtom, exempelvis trötthet. Kvinnor beskrev att träning gav dem en ökad självkänsla 
(Koutoukidis, Beeken, Lopes, Knobf, & Lanceley, 2017). Många kvinnor beskrev att träning 
oavsett form hjälpte att hantera förändringarna i livet (Wilmoth, Hatmaker-Flanigan, 
LaLoggia, & Nixon, 2011). Kvinnor beskrev att på grund av behandlingens effekt undvek de 
vissa träningsformer och vissa ändrade sina träningsformer. Vissa kvinnor ändrade sin livsstil 
efter behandlingen medan andra behöll sin tidigare livsstil även om den var ohälsosam. 
Kvinnorna önskade att de fått mer information om en hälsosam livsstil för att kunna ändra sig. 
En del kvinnor beskrev att de undvek en viss sorts mat på grund av biverkningar från 
behandlingen. Kvinnor förändrade sin kost på grund av att de kände oro över den 
(Koutoukidis, Beeken, Lopes,Knobf, & Lanceley, 2017).  
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Livet efter behandling 
Diagnosen och behandlingen väckte liv för större livsfrågor hos många kvinnor om livet och 
om döden. Många kvinnor beskrev att det fanns en stor rädsla för återfall och att rädslan alltid 
kommer finnas där (Sekse, Raaheim, Blaaka & Gjengedal, 2010). “Det är en helvetes 
sjukdom, för du vet aldrig om du är botad… så att säga… vi känner att vi är friska men…(...) 
för hur länge?” (Sekse, Blaaka, Buestad, Tengesdal, Paulsen & Vika, 2014, s 116).  Efter 
avslutad behandling upplevdes det som en chock, osäkerhet, rädsla och brist på 
självförtroende. “Jag fick en hemsk depression, jag grät hela tiden. Energinivån, jag försöker 
fortfarande komma tillbaka upp” (Sandsund, Pattison, Doyle & Shaw, 2013, s 236).  
De upplevde att det var viktigt att det fanns någon som lyssnade på deras tankar och genom 
att tala med andra som genomgått samma sak fick de en känsla av en positiv gemenskap och 
normalitet. Genom att lyssna på andra överlevandes erfarenheter ansåg kvinnorna att de fått 
bättre förståelse för sina kroppsliga förändringar, det blev ett hjälpmedel (Sekse, Blaaka, 
Buestad, Tengesdal, Paulsen & Vika, 2014). En del kvinnor har använt sig av sitt nätverk för 
att arbeta sig igenom sin sjukdom och genom öppenhet fann de också stöd i sin omgivning 
(Sekse, Raaheim, Blaaka & Gjengedal, 2011).  
Det fanns kvinnor som beskrev en stor tacksamhet för att vara vid liv trots biverkningar från 
behandlingar (Sekse, Raaheim, Blaaka & Gjengedal, 2010). Kvinnor beskrev att de accepterar 
sitt liv som det är nu genom att umgås mycket med sin familj och genom att förlita sig på sin 
religiösa tro (Wilmouth, Hatmaker-Flangian, LaLoggia & Nixon, 2011).   
 
Upplevelser av sexualitetens förändringar  
Smärta och oro 
Behandlingen för gynekologisk cancer ledde till kroppsliga förändringar, som i sin tur gav 
konsekvenser för kvinnornas sexliv. Sex hade tidigare varit något som gav glädje men nu sågs 
det som ett problem och en förlust (Sekse, Gjengedal & Råheim, 2013). 
Kvinnor beskrev att det inte spelade någon roll om de befann sig i klimakteriet eller inte innan 
behandling för det hade ändå en skadlig inverkan på deras sexualitet (Wilmoth, Hatmaker-
Flanigan, LaLoggia, & Nixon, 2011). Kvinnor berättade att de hade förlorat sin lust för sex.  
“Det är som att gnistan har försvunnit ur mig” ( Sekse, Raaheim, Blaaka & Gjengedal, 2010, s 
803). De beskrev de sexuella förändringarna som en förlust och ett orosmoment för sin 
partner. Kvinnorna blev tvungna att komma på nya sätt att uttrycka sina känslor (Sekse, 
Råheim, Blaaka, & Gjengedal, 2010). Kvinnor upplevde obehag i samband med samlag och 
en minskad sexlust som mer eller minder ledde till att deras sexuella relationer avslutades. 
Torra och ömma slemhinnor var en källa till osäkerheten vid sexuella relationer (Sekse, 
Gjengedal & Råheim, 2013).  
Hos vissa kvinnor fanns det stora rädslor för läckage vid sexuella relationer och de såg 
läckaget som ett hinder. De kvinnor som befann sig i stabila relationer beskrev att deras 
partner var väldigt förstående och partnern såg inte läckaget som ett hinder. Andra kvinnor 
beskrev att det var otänkbart att påbörja nya sexuella relationer på grund av rädslan för 
läckage (Lindgren, Dunberger & Enblom, 2017). En kvinna beskrev att hennes förhållande till 
sin partner hade blivit bättre och han visade fortfarande ett sexuellt intresse för henne även 
om hon var förändrad (Wilmoth, Hatmaker-Flanigan, LaLoggia & Nixon, 2011). Vissa 
kvinnor hade ingen sexuell relation och detta var på grund av att deras partner hade gått bort 
(Lindgren, Dunberger & Enblom, 2017).  
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Vikten av information 
Kvinnor kände en besvikelse över att de inte fått tillräckligt med information om vilka 
förändringar som skulle kunna ske efter cancerbehandlingen. En kvinna berättade att hon 
hade velat få information om de kroppsliga förändringarna, även fast hon just då inte befann 
sig i en sexuell relation. Många kvinnor upplevde att det inte hade någon att vända sig till när 
de ville prata om sina sexuella relationer efter behandling. En kvinna beskrev att hon kände 
sig ignorerad, att informationen om ett förändrat sexliv var hennes rättighet eftersom det är 
hennes kropp (Sekse, Gjengedal, & Råheim, 2015).  
Efter avslutad behandling saknades det en person som kvinnorna kunde kontakta när de 
befann sig i hemmet. “ .. Det är när du är hemma, och du kanske har något problem och du 
önskar att det fanns någon du kunde ringa, och du vet, bara fråga om råd” (Sandsund, 
Pattison, Doyle & Shaw, 2013, s 238). De beskrev att de var i behov av mer stöd och 
information från vårdpersonal då vänner och familjs stöd var begränsat. Behovet av 
information varierade från person till person, men det som är centralt är att de alla ville hitta 
och få sina egna strategier för att hantera effekterna av behandlingen (Sandsund, Pattison, 
Doyle & Shaw, 2013).  
 
DISKUSSION 
Metoddiskussion 
 
Design  
Resultatet bygger på kvalitativa artiklar för att syftet i studien var att beskriva kvinnors 
upplevelser. Författarna valde att använda sig av en kvalitativ metod med induktiv ansats på 
grund av vad syftet med studien. En kvalitativ metod var mest lämpad då upplevelserna av det 
valda fenomenet tydligt framkommer.  Det är en metod som beskriver snarare istället för att 
pröva en teori. Friberg (2017) beskriver att en studie med en kvalitativ analys har som syfte 
att skapa en förståelse över hur en person eller personers liv ser ut. Det valda fenomenet kan 
hjälpa till att få en förståelse för de erfarenheter och upplevelser som patienter har.  
 
Urval och datainsamling 
De databaser som använts är Cinahl och PubMed. Det är två vetenskapliga sökmotorer som 
inriktar sig på hälso- och sjukvård. Att använda sig av två olika sökmotorer gjorde att 
datainsamlingen fick den bredd och det djup som eftersträvades. I litteratursökningen letades 
det efter artiklar som svarade på vårt syfte och matchade de kriterier som fanns.  Sökorden 
som främst användes var Gynecological cancer, Survivors, Changes in life och Treatment. 
Dessa sökord är relevanta och hjälpte till att svara på syftet. Det valdes att inte använda 
trunkering på orden, då det resulterade i för många träffar och för att smalna av sökningen 
ansåg författarna att trunkering inte var nödvändigt. Detta kan ha resulterat i ett visst bortfall 
av relevanta artiklar till studien. Om författarna velat ha en bredare sökning hade trunkering 
varit ett bra tillägg, vilket kan vara bra att veta till framtida forskning. Det gjordes främst en 
fritextsökning då detta genererar i fler relevanta artiklar. En ämnesordssökning gjordes så att 
de kom fram färre artiklar, men dessa artiklar kunde varit mer relevanta utifrån syftet. När en 
ämnesordssökning gjordes, uppkom det få artiklar, men många artiklar var samma som också 
uppkom när det gjordes en fritextsökning. Därför ansågs det att en fritextsökning var relevant. 
Genom att söka på abstract, kan författarna snabbt sålla ut vilka artiklar som är relevanta, då 
det ska innehålla en sammanfattning av artikeln. Detta gjordes inte av författarna då de ansåg 
att en fritextsökning mer relevant och att en sökning på abstract inte hade givit ett annat 
resultat.  
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De inklusionskriterier som valdes att ha med var de som ansågs relevanta för att uppsatsen 
skulle bli så trovärdig som möjligt. Ett av de inklusionskriterier som var av högsta vikt var att 
de artiklar som fanns med inte skulle överstiga 8 år, nio av tio artiklar i resultatet befinner sig 
inom tidsramen. Artikeln som inte befann sig inom tidsramen, ansåg författarna vara av 
högsta relevans, då det ansågs att artikeln var av god kvalité, samt bidra med information som 
inte kunde finnas någon annanstans. Författarna valde att använda sig av full text som ett 
kriterium, det är på grund av att alla artiklar som ansågs relevanta skulle finnas tillgängliga 
inte bara för författarna, utan även för kommande läsare. Henricson (2017) beskriver att 
studiens trovärdighet kan styrkas av att bara använda peer review artiklar då det är artiklar 
som är bedömds att vara vetenskapliga. I sökningen avgränsas det så att enbart artiklar som 
var peer review kom upp, vilket kan ha genererat i ett bortfall av artiklar. Detta bortfallet 
ansågs vara godkänt, då enbart vetenskapliga artiklar var av intresse. I Pubmed valdes det att 
använda sig av Nursing Journals som ett kriterium eftersom det visade sig hjälpfullt i 
anseende till att det sållade bort artiklar som enbart handlade medicinska aspekter mer 
inriktade till läkare, än till omvårdnadspersonal. Sekse, Råheim, Blaaka och Gjengedal är 
författare som har skrivit flera artiklar som används i denna studie. Detta är professorer som 
har gjort mycket forskning inom gynekologisk cancer. Att främst använda sig av samma 
författare är någonting som kan ha påverkat resultatet. Men eftersom att de även har hittats 
artiklar av andra författare som styrker deras artiklar, samt att de har kvalitetsgranskats ansågs 
artiklarna vara tillförlitliga.  
 
Författarna valde att kvalitetsgranska alla artiklar tillsammans. Författarna använde sig av 
Fribergs granskningsmall för att hitta en digital mall som kunde användas på artiklarna, då 
den ansågs var en bra mall att ha som utgångspunkt. Den digitala granskningsmall som 
användes var SBUs granskningsmall. I granskningsmallen bedöms artiklarna som hög, medel, 
eller låg i kvaliteten. Eftersom att studiens samtliga artiklar erhöll en god kvalité, ökar detta 
trovärdigheten och överförbarheten, då goda kvalité på artiklarna stärker resultatet. Genom att 
författarna inte heller antagit att artiklarna har en god etisk grund, utan istället valt att granska 
denna bridrar det till en god forskningsetik.  
 
 Analys 
För analysen av resultatet i det kvalitativa artiklarna genomfördes en manifest innehållsanalys 
enligt Graneheim och Lundman (2017).  Författarna läste alla artiklar individuellt för att öka 
reliabiliteten, vilket leder till att arbetet för en större trovärdighet. Meningsenheter som ansågs 
relevanta valdes ut, samt kondenserades.  Efter att artiklarna var lästa valde författaren att 
diskutera meningsenheterna tillsammans. Författarna upplevde artiklarna likartat, vilket 
innebär minimal diskussion och oenigheter om innehållet. Kodningen och kategoriseringen 
skedde sedan gemensamt av båda författarna, för att minimera risken för att viktiga 
meningsenheter föll bort. Att analysera tillsammans ökar trovärdigheten. Författarna hade 
kunnat välja att göra koder och kategorier individuellt för att sedan diskutera resultat. Men det 
ansågs som den styrka att göra detta tillsammans, för att minimera effekten av förförståelse. 
Styrkan i att vara två författare genererar i att materialet granskat flera gånger (Henricson 
2017). Trovärdigheten och pålitligheten kan styrkas om analysen och resultat granskas av 
utomstående personer.  
 
I denna studie har arbetet granskats och diskuterats i grupphandledningar av handledare och 
kurskamrater. Där det kommit upp kommentarer och påpekande på arbetet som tagits 
ställning till i vårt fortsatta arbete. Mårtensson & Fridlund (2017) beskriver att trovärdighet 
påvisas genom att författaren är påläst eller bekant med forskningsmiljön innan studien startar 
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och att pålitligheten kan påvisas genom att författarna redogör för sin förförståelse. De 
beskriver vidare att bekräftelsebarheten ökar desto tydligare analysprocessen är beskriven, 
med vikt på att vara så neutral som möjligt. Genom ett tydligt resultat, efter säkrat pålitlighet 
och bekräftelsebarhet, kan studien överföras till andra grupper, kontext eller situationer 
(Mårtensson & Fridlund, 2017).  
 
Genom att författarna hela tiden arbetat textnära, diskuterat och analyserat sin förförståelse 
har studien en god etisk grund. Det styrks genom att den genomförda studien innehöll 165 
kvinnors olika perspektiv samt att de var i åldrarna mellan 20-81 år. Författarna var kunniga 
inom ämnet samt lästes det på innan studien började. Författarna anser att de har redogjort för 
sin förförståelse, analysprocess samt redogjort för metodavsnittet. Författarna har även arbetet 
så förutsättningslöst som möjligt för att inte påverka eller influera hur resultatet och 
datainsamlingen ser ut. Metodavsnittet och analysprocessen är tydligt beskriven, vilket 
innebär att om någon skulle vilja gör om forskningen finns det underlag för det. Att arbeta på 
detta sätt bidragit till att läsaren bättre kan avgöra om resultatet är överförbart.     
 
 
Resultatdiskussion 
Förändrad upplevelse av att vara kvinna  
I litteraturstudiens resultat visade det sig att kvinnor som genomgått behandling för 
gynekologisk cancer upplever ett tomrum där livmodern tidigare befann sig. Kvinnor 
beskriver att det inte syns att livmodern är borta för att den sitter är på insidan av kroppen, 
men de tänker på det hela tiden. Många kvinnor upplever borttagande av 
reproduktionsorganen som extremt dramatiskt och påfrestande. Behandlingen som kvinnorna 
fick gav en stor konsekvens för hur livet efter förändrades. Dahlberg & Segesten (2010) 
styrker litteraturstudiens resultat genom att den levda kroppen är människans centrum, att 
skador inte enbart påverkar den fysiska kroppen utan även hela existensen. De beskriver även 
att hälsa kan upplevas även om det finns en sjukdom som begränsar dig i din vardag. Pinar, 
Kaplan, Akalin, Abay, Ayhan & Ayhan (2015) skriver i likhet med litteraturstudiens resultat 
att kvinnor upplever borttagandet som extremt påfrestande då det kan ses som en förlust av 
kvinnligheten. Dahlberg & Segesten (2010) beskriver att livsvärlden handlar om hur 
människor söker efter mening och sammanhang, hälsa och livskraft. Fortsatt beskrivs det att 
det går att uppleva hälsa och välbefinnande trots sjukdom. Dahlberg & Segestens (2010) 
synsätt stärks även av Sekse, Gjengedal & Råheim (2013) som beskriver att kvinnorna 
upplever att det var jobbigt att leva med ett tomrum, men med tiden försvann dessa känslor.  
 

Upplevelser av sexualitetens förändringar 
I litteraturstudiens resultat framkom det att kvinnorna lider av stora rädslor för läckage, 
obehag och torra slemhinnor var saker som gav de en stor osäkerhet i vardagen.  De beskriver 
att de sexuella relationerna kunde hindras och förändras. De upplever att de inte fått 
tillräckligt med information om de kroppsliga förändringar som skulle kunna ske och 
upplever att det inte fanns någon att vända sig till. Att kvinnorna upplever att de inte fått 
tillräckligt med information går att styrka genom Oshima, Kisa,Terashita, Kawabata & 
Maezawa (2013) där det beskrivs att kvinnorna fått otillräcklig information. Kvinnorna fick 
istället vända sig till internet, tv och tidningar för att hitta information (2013). Att 
informationsbrist är problematiskt går att styrka genom att ett lidande kan uppstå när en 
kvinna upplever att de inte blivit lyssnade på eller inte fått tillräckligt med information i 
vården. Samtidigt så behöver det inte vara något som är problematiskt då ett lidande inte allt 
behöver vara något ont. Ett lidande kan även bidra till att kvinnor får en ny förståelse och får 
nya erfarenheter i livet (Gustin Wiklund, 2014). I likhet med kvinnornas upplevelser i 
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resultatet beskriver en liten minoritet av vårdpersonalen i studien av Vermeer, et al (2015) att 
de inte givit ut någon information om det sexuella innan behandling, medans andra beskriver 
att de berättat för patienterna att om de i framtiden behövde hjälp med det sexuella, fanns det 
hjälp att få. Vårdpersonal upplever många gånger att patienterna själva hade svårt att prata om 
det sexuella och att behandlingen kunde påverka det sexuella olika från person till person. 
Vårdpersonal uttryckte att de tyckte att det var bra att involvera partnern i de möten som 
handlade om det sexuella, om partnern var villig (Vermeer, et al, 2015). Dahlberg & Segesten 
(2010) beskriver att med god hjälp från vårdpersonal kan kvinnor uppnå hälsa och 
välbefinnande oavsett biverkningar. När fokuset i ett patientmöte ligger på den individuella 
livsvärlden kan det skapas en ny förståelse. Litteraturstudiens författare anser att kvinnorna 
inte fått tillräckligt med hjälp från de professionella vårdarna då litteraturstudiens resultat 
styrks av både Vermeer, et al, (2015) och av Oshima, Kisa,Terashita, Kawabata & Maezawa 
(2013). Detta visar på vikten av att utgå från deras livsvärld och behov som Dahlberg och 
Segesten (2010) beskriver. Detta skulle kunna styrkas till kvinnornas upplevelser och att de 
hade kunnat må bättre genom att få stöd i sina hälsoprocesser.  
 
Att inte känna igen sig själv och sin kropp 
I resultatet framkom det att många kvinnor som drabbas av gynekologisk cancer drabbas 
också av inkontinensbesvär, vilket är någonting som leder till ångest och oro hos kvinnorna. 
Att de alltid måste vara medvetna vart närmsta toalett befinner sig, leder till att kvinnorna 
känner sig isolerade från samhället.  Dahlberg & Segesten (2010) beskriver att när en 
förändring sker i kroppen, förändras även tillgången till livet. I liknelse beskriver Philp, 
Mellon, Barnet, D`abrew & White (2017) hur tillgången till livet kan förändras. De beskriver 
hur kvinnorna upplever svårigheter att hantera förändringar med miktion och kvinnorna 
undvek att använda offentliga toaletter (2016). Kvinnorna upplever begränsningar i vardagen, 
men bara för att begränsningar finns betyder inte det att hälsa inte kan upplevas. Det behöver 
inte heller innebära att de upplever ett lidande men om de upplever ett lidande kan det leda till 
nya erfarenheter och ny förståelse samt att människor lär sig något om sig själva (Dahlberg & 
Segesten, 2010). Författarna kan då göra ett generellt antagande om att bara för att det finns 
begränsningar, i detta fallet till exempel inkontinensbesvär, behöver det inte betyda att 
kvinnorna upplever lidande och ohälsa.  
 
I studiens resultat framkom det att kvinnorna upplever fysiska aktivitet som hjälpfullt i 
vardagen och det kunde vara ett hjälpmedel till att hantera förändringar i livet. Det går att 
styrka studiens resultat genom att 40% av kvinnor med äggstockscancer ökade sin fysiska 
aktivitet. Kvinnorna som ökade sin fysiska aktivitet fick också en ökad kvalité på livet 
(Beesley et al, 2011). Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att du behöver ett tillstånd av 
fullständigt fysiskt, psykisk, och socialt välbefinnande för att uppnå hälsa (2010). På så vis 
stärks det att det är av största vikt att hitta en balans med hjälp av fysisk aktivitet.  
 
Till framtida forskning 
För framtida forskning vore det intressant att vara mer restriktiva med åldern på deltagarna, 
att se hur det påverkar de yngre kvinnor som behandlats för gynekologisk cancer. Det är fler 
äldre som drabbas, det innebär att mycket av denna studien är deras tankar och känslor. 
 
Slutsats 
Litteraturstudiens resultat visade att gynekologisk cancerbehandling leder till avsevärda 
förändringar i kvinnors liv. Till följd av behandlingarna upplever kvinnorna svårigheter de 
blir infertila, får inkontinensbesvär och upplever smärtor och obehag i samband med samlag. 
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Kvinnornas upplevelser var många gånger negativa och beskriver hur livet efter behandling 
kunde påverkats. Många kvinnor upplever att informationen från vården har brustit.   
 
Litteraturstudien bidrar till en ökad förståelse för kvinnor som behandlats för gynekologisk 
cancer. Information som studien genererat i är väsentlig för kvinnor, därför är arbete av 
högsta vikt för sjuksköterskor och omvårdnadspersonal för att kunna se patientens unika 
livsvärld. Den slutsats som kan dras är att kvinnor har ett stort behov av stöd och de personer 
som vårdar spelar en stor roll i kvinnornas liv. Det är de personerna som kvinnorna förväntar 
sig ska kunna och tala om det som är nödvändigt för dem. Därför är det viktigt att personalen 
i vården tänker på vikten av att ge ut information till kvinnorna efter och innan behandling om 
de biverkningar som kan komma. Att finnas där och ge stöd genom kontaktsjuksköterskor och 
stödgrupper är någonting som är av stor vikt för dessa kvinnor.  
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