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Sammanfattning 

Bakgrund: Gynekologisk cancer är en gemensam benämning på cancer i kvinnans 

genitala organ och cirka 700 000 sjukdomsfall registreras årligen världen över. 

Cancerformen är unik, till skillnad från många andra cancerdiagnoser, då den specifikt 

påverkar kvinnans fortplantningsförmåga, sexualitet och kroppsuppfattning. Syftet med 

studien var att beskriva kvinnors subjektiva erfarenheter av att vara drabbad av 

gynekologisk cancer. Metod: En systematisk litteraturstudie med fem kvantitativa och 

13 kvalitativa artiklar genomfördes. Analysförfarandet inspirerades av Friberg (2012b). 

Resultat: Analysen genererade i tre tema; Att leva nära döden, En förändrad 

kvinnlighet samt Mellanmänskliga interaktioner. Att leva nära döden speglar 

kvinnornas oro relaterat till döden och framtiden. I en förändrad kvinnlighet beskriver 

kvinnorna hur de upplevt att kroppen förändrats efter cancern och i mellanmänskliga 

interaktioner beskriver kvinnorna sina erfarenheter av relationen till 

sjukvårdspersonalen och sina närmaste. Kvinnornas erfarenheter kan relateras till 

Erikssons (1994) lidandeteori, innefattande vårdlidande, sjukdomslidande samt 

livslidande. Slutsats: Det finns ett behov av fördjupad information mellan sjukvården 

och kvinnor med gynekologisk cancer. För att lidande ska kunna lindras hos dessa 

kvinnor krävs en ökad kunskap hos sjukvårdspersonalen kring kvinnornas erfarenheter 

samt kunskap rörande hur kvinnor önskar att bli bemötta. 

 

Nyckelord: Erfarenheter, Förändrad kvinnlighet, Gynekologisk cancer, 

Informationsbrist, Lidande 
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1 Inledning 

År 2008 beräknades globalt cirka 700 000 kvinnor insjukna i gynekologisk cancer 

(Cours, 2010). Till skillnad från många andra cancerformer uppstår det inte sällan 

problematik rörande kvinnors sexualitet, fortplantningsförmåga och självbild (Bergman, 

Bergman, Lewenhaupt & Möller, 2009). Vidare beskriver Bergman et al. (2009) att 

dessa kvinnor sällan uppmärksammas i media och av allmänheten. En trolig anledning 

kan vara att denna cancerform många gånger upplevs som en privat cancer blandad med 

fördomar och tabubelagda känslor. Även inom forskning är den gynekologiska cancern 

underrepresenterad i jämförelse med dess utbredning (ibid.). 

 

Vårt intresse för dessa patienter har förmodligen sitt ursprung i att vi alla tre vill bli 

barnmorskor. När funderingar på detta ämne kom upp läste vi på internet att det inte var 

väl beforskat och detta gav oss motivation till att lyfta ämnet. Som blivande 

sjuksköterskor finns ett intresse av att öka kunskapen och förståelsen kring dessa 

kvinnors erfarenheter relaterat till den gynekologiska cancern.  

 

2 Bakgrund 

 

2.1 Centrala begrepp 

 
2.1.1 Gynekologisk cancer 
Enligt Bergman et al., 2009 innefattar begreppet gynekologisk cancer: 

livmoderhalscancer, livmodercancer, äggstockscancer, vulvacancer och vaginalcancer 

(Bergman et al., 2009). Vi har valt att utesluta vaginalcancer, då detta är en cancersort 

som ofta utgår från vulva eller livmoderhals för att i ett andra steg sprida sig till vagina 

(Brännström, 2010). Livmodercancer utgår vanligtvis från livmoderslemhinnan, 

endometriet, som är beläget inne i livmodern (Leander, 2013b). Livmoderhalsen är 

lokaliserad i den nedre delen av livmodern och vid livmoderhalscancer är det härifrån 

cancern utgår ifrån (Berman, Daling, Haefner, Karlan, Moscicki & Sawaya, 2012). På 

var sida av livmodern finns äggstockar, vid äggstockscancer utgår cancern från dessa. 

Den yttre delen av kvinnans genitala organ, vulva, involverar de yttre och inre 

blygläpparna, mynningen till vagina samt dess körtlar. Utifrån dessa delar utgår 

vulvacancer (ibid.).  
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2.1.2 Erfarenheter 
Erfarenheter kan definieras som något en individ upplever. Erfarenheter är därmed nära 

förknippat med upplevelser som definieras som något en berörd part är med om 

(Swedenborg, 1999). Människan kan uttrycka sina erfarenheter genom sitt kroppsspråk 

samt genom verbal kommunikation. Genom ett aktivt lyssnande av dennes tankar kan 

erfarenheterna sedan synliggöras (Baggens & Sandéns, 2009). I denna systematiska 

litteraturstudie behandlas begreppet erfarenhet som Swedenborgs (1999) definition 

”som något en individ upplevt”.  

 
2.1.3 Sjukvårdspersonal 

Socialstyrelsen (2006) definierar hälso- och sjukvårdspersonal som samtliga 

medverkande i vård av patienter i den offentliga och privata sjukvården.  Omfattas gör 

inte bara anställda på sjukhus och andra vårdinrättningar, utan även personal vid 

exempelvis apotek och larmcentraler. Vidare definierar nationalencyklopedin hälso- och 

sjukvårdspersonal som individer med legitimation, de som medverkar i hälso- och 

sjukvården, de som assisterar legitimerad yrkesutövare, personal handhavande av 

läkemedel samt personal vid larmcentral. Både den offentliga och privata verksamheten 

innefattas i denna definition (Hälso- och sjukvårdspersonal, u.å.). I denna systematiska 

litteraturstudie benämns begreppet som sjukvårdspersonal och avser samtliga 

professioner som är inkopplade i vården av patienten. 

 

2.2 Förekomst och behandling 

Gynekologisk cancer är en övergripande benämning på olika cancerformer i kvinnans 

genitala organ, vilket gör att symtom, behandling och prognos skiljer sig åt beroende på 

diagnos (Leander, 2013a). 

 

Rylander (2010) definierar livmoderhalscancer som den globalt vanligaste 

gynekologiska cancerformen, med ca en halv miljon drabbade årligen. 

Livmoderhalscancer drabbar kvinnor från 20–25 år och uppåt (Bergman et al., 2009). 

Vid behandling används främst kombinationsbehandling, vilket innefattar kirurgi, 

cytostatika och strålbehandling (extern och vaginal) (DahmKähler, 2010). Kirurgiska 

ingrepp innebär i de flesta fall att hela livmodern, omgivande vävnad samt lymfkörtlar 

avlägsnas. Undantag kan göras om cancern är begränsad och om kvinnan har en stark 

önskan om att kunna få barn i framtiden (Leander, 2013a). Beroende på kvinnans ålder 

och vilket stadium cancern är klassad i kan behandlingen variera (DahmKähler, 2010). 
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Enligt Cours (2010) beräknades år 2008 cirka 145 000 kvinnor få diagnosen 

livmodercancer, som är den sjunde vanligaste cancerformen hos kvinnor världen över 

och debuterar vanligtvis i postmenopausal ålder, främst mellan 60-85 år 

(Marcickiewicz, 2010). Standardbehandling för livmodercancer är total hysterektomi, 

vilket innebär att hela livmodern tas bort. Andra kombinationsbehandlingar är vaginal 

hysterektomi, strålbehandling, hormonell behandling samt cytostatikabehandling (ibid.). 

Leander (2013b) belyser att kvinnan efter kirurgi inte kan bli gravid eller menstruera. 

 

Enligt Borgfeldt (2010)  är äggstockscancer den nionde vanligaste cancerformen och år 

2008 drabbades cirka 125 000 kvinnor världen över (Cours, 2010). Oftast debuteras 

denna cancerform mellan 60-70 år (Borgfeldt, 2010). Viktigast är att avlägsna 

tumörvävnaden genom kirurgi. Äggstockar, äggledare och även livmodern tas då bort 

och cytostatika ges som komplementbehandling (Bergman et al., 2009). 

 

Vulvacancer utgör cirka 4 % av alla gynekologiska cancersjukdomar och är därmed en 

relativt ovanlig cancersjukdom. Medelåldern för diagnos är kring 70 år, dock kan 

kvinnor yngre än 30 år kan drabbas av denna cancerform (Brännström, 2010). Den 

primära behandlingen är att avlägsna tumören, samt vid behov borttagning av 

lymfkörtlar. Behandlingen skiljer sig beroende på vilket stadium cancern är indelad i. I 

vissa fall räcker endast lokal borttagning av tumören medan det i andra fall krävs radikal 

borttagning samt radikal vulvektomi eller hemivulvektomi. Vid avancerad vulvacancer 

används dessutom strålning, preoperativt eller postoperativt, beroende på syftet med 

strålningen (ibid.). 

 

2.3 Tidigare forskning 

Howell, Fitch och Deane (2003) beskriver att gynekologisk cancer påverkar många 

aspekter i kvinnors liv. Tidigare forskning visar att kvinnor kände oro som var 

associerad till den aktuella sjukdomen, framtiden och behandlingsrelaterade problem 

(Booth, Beaver, Kitchener, Neill & Farrell, 2005). Inte sällan erfor dessa kvinnor en 

förändrad sexualitet (Andersen, 1995) och kroppsuppfattning (Rasmusson & Thomé, 

2008) samt att tankar om att inte kunna få barn beskrevs av vissa som en förlust (ibid.). 
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Tidigare forskning beskriver även kvinnors behov av emotionellt och praktiskt stöd från 

vårdpersonal. (Walton, Reeve, Brown & Farquhar, 2009). Trots att forskning framhäver 

kvinnors behov av information och vägledning konstateras det att många inte får det 

stöd de behöver (Ekwall, Ternestedt & Sorbe, 2003). 

 

3 Teoretisk referensram 

Vi har valt att utgå ifrån Katie Erikssons teori om lidande som har sina rötter i 

humanvetenskapen (Wiklund, 2009). Eriksson beskriver begreppet lidande med orden 

’pinas’, ’våndas’, ’kämpa’ och ’utstå’, men också med det mer positiva ordet 

’försoning’. Lidande innebär något ont som plågar människan men är samtidigt något 

som hen måste leva med (Eriksson, 1994). En människa kan därmed inte genomgå livet 

utan att undvika lidande (Kirkevold, 2000). Sammanfattningsvis innebär lidande en 

möjlighet till utveckling och tillväxt samtidigt som lidandet kan utgöra hinder beroende 

på hur människan ser på sin situation och var denne befinner sig i livet (Eriksson, 1994). 

 

Eriksson beskriver tre typer av lidande; sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. 

Sjukdomslidande kännetecknas som det lidande som uppstår till följd av sjukdomen i 

sig och dess behandling, tillexempel smärta (Wiklund Gustin, 2012).  Dessutom kan 

patienten uppleva ”själsligt lidande” som skulle kunna innebära skam eller förnedring i 

uppkomst av sjuksköterskans attityd eller andra yttre förhållanden (Eriksson, 1994). 

Vårdlidande innebär det lidande som uppstår i vård- och behandlingssituationer 

(Wiklund Gustin, 2012). Denna form av lidande innefattar flera aspekter där patienten 

på olika sätt kan kränkas av sjuksköterskan, det kan exempelvis uppstå när hon inte har 

förmågan att se patientens vårdbehov (Eriksson, 1994). Detta kan kännetecknas som ett 

”glapp” mellan patientens behov och sjuksköterskans vetskap och förhållningssätt till 

den lidande (Wiklund, 2009). Livslidande är förknippat med individens livssituation 

och dennes sätt att förhålla sig till livet (Wiklund Gustin, 2012). Detta lidande innefattar 

allt ifrån tillfällen där hela patientens existens hotas till situationer där förlust av att 

kunna fullborda sociala uppdrag försvinner (Eriksson, 1994). 

 

Lidande för kvinnorna tror vi kan uppstå då många aspekter av deras liv påverkas av 

den gynekologiska cancern. Förutom de vanliga konsekvenserna som orsakas av cancer 

påverkar även denna cancer sexualiteten, kvinnligheten, kroppsuppfattningen samt 

förmågan att få barn. För att sjuksköterskan ska ha möjlighet att minska lidandet hos 
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kvinnor med gynekologisk cancer krävs det kunskap och insikt i hur kvinnorna erfar sin 

sjukdom och dess konsekvenser. 

 

4 Problemformulering 

Den gynekologiska cancern har en kraftig inverkan på kvinnors livsvärld då diagnosen 

påverkar både deras fysiska och psykiska välmående. Inte sällan kämpar dessa kvinnor 

med en förändrad kropp, oro inför framtiden och förändrade relationer (Pilkington & 

Mitchell, 2004). Bergman, Jacobson och Jaresand (2013) belyser även cancerns 

inverkan på kvinnors sexualitet och fortplantningsförmåga. 

 

Ovanstående tyder på att kvinnor drabbade av gynekologisk cancer påverkas väsentligt 

och att ett resultat av detta förmodligen orsakar dem ett lidande. Då Dahlberg och 

Segesten (2010) belyser att sjuksköterskan i sitt arbete har till uppgift att minska lidande 

och öka välbefinnande är vår framtida yrkesroll därmed en viktig del i hur dessa kvinnor 

kommer att erfara sin sjukdom. Sammanfattningsvis råder det ingen tvekan om att det är 

nödvändigt för sjuksköterskan att ha en inblick i kvinnornas livsvärld för att kunna ge 

en god vård. Med denna studie önskar vi därmed ge sjuksköterskan tillgång till dessa 

kvinnors erfarenheter relaterat till gynekologisk cancer. 

 

5 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors erfarenheter av att vara drabbad av 

gynekologisk cancer. 

 

6 Metod 

6.1 Studiedesign 

Studiens utformning grundas på en systematisk litteraturstudie som syftar till att granska 

och sammanställa tidigare utförda empiriska studier. Litteraturstudien bör fokusera på 

aktuell och adekvat forskning som i ett senare skede ska ligga till grund för den kliniska 

verksamheten (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

6.2 Litteratursökning 

En initial sökning genomfördes för försäkran om att tidigare forskning belyst vårt 

problemområde (Friberg, 2012a). Därefter påbörjades den egentliga litteratursökningen 
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för insamling av data. Databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO användes då dessa 

innefattar relevanta artiklar baserade på omvårdnad som passar vårt problemområde 

(Forsberg & Wengström, 2013). Sökningarna genomfördes mellan 130924-131021.  

 

6.3 Inklusionkriterier och exlusionskriterier 

För att aktuell forskning ska garanteras valdes vetenskapliga artiklar utifrån 

inklusionskriterierna ”Peer Reviewed” samt publiceringsår 2008-2013 (Forsberg & 

Wengström, 2013). Endast artiklar publicerade på engelska eller svenska valdes då 

dessa språk är dem vi behärskar. Viktigt var också att artiklarna svarade an mot vårt 

syfte. Ett annat inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara granskade av en etisk 

kommitté. Artiklar utan fulltext uteslöts samt artiklar innehållande ”Quality of life” i 

titeln exkluderades då vårt syfte var att beskriva kvinnors erfarenheter, inte mäta deras 

livskvalitet. 

 

6.4 Sökstrategi och urval 

Med inspiration från Östlundh (2012) användes Svensk MESH för att få fram relevanta 

sökord. Huvudsakliga sökord som användes i databasen Cinahl var ”Genital neoplasms, 

Female”, ”Life experiences”, ”Psychosocial factors”, ”Emotions” och ”Coping”. 

Exempel påsökord som användes i databasen PubMed var” Genital neoplasms, 

Female”, ”Life change events” och ”Emotions”. I PsycINFO användes sökord som 

”Female genitalia”, ”Neoplasms”, ”Emotions” och ”Life experiences”. För mer 

detaljerad sökstrategi, se bilaga I. 

 

För att vara säkra på att ämnesorden var relevanta utifrån respektive databas användes 

”Suggest Subject Terms” i Cinahl och ”Thesaurus” i PsycINFO. I de databaserna 

användes också Explode i de sökningar där det var möjligt. I Pubmed skrevs valt sökord 

i sökrutan vilket resulterade i alternativa sökord. Därefter valdes det mest relevanta 

sökordet. Dock gjordes en frisökning på sökordet ”psychosocial factors”. I Cinahl och 

PsycINFO användes funktionen ”Peer Reviewed” för att garantera att artiklarna var 

vetenskapliga. Då denna funktion inte var möjligt i PubMed användes istället Ulrich´s 

Periodicals Directory för att kontrollera att artiklarna var vetenskapliga. Vid varje 

sökning lästes samtliga titlar för att hitta artiklar som stämde överrens med vårt syfte. 

De rubriker som inte tydligt svarade an mot vårt syfte exempelvis titlar innefattande 

HIV, screening för livmoderhalscancer samt flera olika cancerformer, uteslöts 
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omedelbart. De titlar som däremot svarade an mot vårt syfte eller där det fanns en 

osäkerhet lästes artikelns abstrakt igenom. Genom att läsa abstraktet fick vi en större 

förståelse över artikelns innehåll. Därifrån kunde vi sedan gå vidare med att läsa de 

artiklar som verkade relevanta utifrån vårt syfte. Sammanfattningsvis lästes 23 artiklar 

varav fem artiklar uteslöts. I fyra av dem låg fokus utanför vårt syfte, exempelvis på 

behandlingen istället för på cancern. Ytterligare en artikel valdes bort då deltagarna 

hade ett förstadie till vulvacancer. Slutligen valdes 18 artiklar till att kvalitetsgranskas.  

 

6.5 Kvalitetsgranskning 

Vi valde att använda en kvalitativ och en kvantitativ granskningsmall från Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2011), se bilaga II och III. Därefter modifierades dessa. 

Granskningsmallen bör utvecklas och modifieras för att överensstämma med den 

aktuella litteraturstudien (ibid.). Initialt ändrades svarsalternativen om till ja- och nej 

frågor. Besvarades frågan med ja genererade det i ett poäng. Besvarades frågan istället 

med nej blev det noll poäng. I den kvalitativa granskningsmallen valde vi att 

komplettera med två frågor från Forsberg och Wengström (2013) då vi ansåg dessa höja 

kvaliteten på granskningsmallen. I den kvantitativa granskningsmallen justerades 

innehållet för att anpassas till den studiedesign våra artiklar utgår ifrån, det vill säga, 

icke-experimentell design. Med inspiration ur Willman et al. (2011) valde vi att ändra 

frågornas poäng i båda granskningsmallarna till procent för att kunna bestämma 

kvaliteten på artiklarna. Frågornas poäng i båda granskningsmallarna ändrades om till 

procent för att kunna bestämma kvaliteten på artiklarna. Mindre än 60 % gav låg 

kvalitet, 60-79% gav medel kvalitet och 80-100 % gav hög kvalitet. När 

granskningsmallarna sammanställts delades artiklarna upp mellan oss för att sedan 

granskas på egen hand. Totalt granskades 18 artiklar. Vi gick sedan gemensamt igenom 

kvalitetsgranskningarna för att diskutera eventuella oklarheter och försäkra oss om att vi 

granskat på liknande sätt. Endast artiklar med hög respektive medel kvalitet togs med i 

studien, vilket resulterade i 18 artiklar. Av dem var fem kvantitativa respektive 13 

kvalitativa.  

 

6.6 Analys 

I vårt analysförfarande valde vi att utgå ifrån Friberg (2012b), som beskriver analysen 

som en pendling mellan helhet och delar, för att en ny helhet så småningom ska kunna 

utvecklas. Ett induktivt arbetsätt användes. Friberg (2012b) redogör för beskrivande 
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(allmän) litteraturöversikt och syntetiserande (integrativ) litteraturöversikt. Den 

allmänna litteraturöversikten skildras som en beskrivande metod, mer än en tolkande 

metod. Medan en integrativ litteraturöversikt går ett steg längre och berör en djupare 

tolkning. Utifrån denna beskrivning ser vi det som att viss tolkning får användas i en 

allmän litteraturöversikt, men att man inte går lika djupt som i en integrativ 

litteraturöversikt. Av denna anledning valde vi att utgå från allmän litteraturöversikt.  

 

Som ett första steg i analysprocessen lästes valda artiklar med ett öppet sinne för att få 

en känsla av vad de handlade om, detta för att helheten skulle förstås. I andra steget 

lästes artiklarna återigen igenom för att hitta likheter och skillnader i studiens olika 

delar, exempelvis syfte, analys och metod. Detta resulterade i en översikt av analyserad 

litteratur, se bilaga IV. Ett tredje steg genomfördes genom att sammanställa de likheter 

och skillnader som vi identifierat i artiklarnas resultat. Vi delade då upp artiklarna jämnt 

mellan oss och klippte ut de delar av resultatet som svarade an mot vårt syfte. Genom 

att upprätthålla en dialog mellan oss kunde vi därefter gruppera urklippen utifrån deras 

likheter och skillnader. Grupperingarnas innehåll lästes upprepande gånger för att 

försäkra oss om att innehållet handlade om samma sak och speglade kvinnors 

erfarenheter. I de kvantitativa artiklarna valde vi att utesluta att analysera de delar av 

resultaten som fokuserade på att finna samband mellan olika fenomen. Detta för att vi 

endast önskade att analysera rent beskrivande erfarenheter. Friberg (2012b) föreslår att 

kvantitativa och kvalitativa studier bör presenteras var för sig, då deras innehåll skiljer 

sig betydligt från varandra. Vi har valt att frångå detta och har istället sammanfört 

resultaten från de kvantitativa och kvalitativa artiklarna. De kvantitativa artiklarna 

omvandlades därför till löpande text för att kunna analyseras med de kvalitativa 

resultaten. 

 

I en artikel där både cancerdrabbade kvinnor och deras partners erfarenheter belystes 

uteslöts partnernas perspektiv. Ytterligare resultatdelar från fyra olika artiklar valdes att 

inte analyseras, då dessa delar handlade om kvinnor med ett förstadium till cancer. För 

exempel på analysprocessen, se tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocess 

 

 

7 Forskningsetiska övervägande 

Forsberg och Wengström (2013) belyser vikten av att ett etiskt övervägande, med fokus 

på urvalsförfarandet och resultatpresentationen bör göras inför en systematisk 

litteraturstudie. De vetenskapliga artiklarna som väljs att ingå i en studie bör ha 

genomfört etiska övervägande eller fått tillstånd från etisk kommitté (Forsberg & 

Wengström, 2013). Deltagarna i studierna bör även bli tilldelad adekvat information om 

forskningssyftet samt information om att de när som helst får avsluta studien om detta 

önskas (Polit & Beck, 2012). Med detta som utgångspunkt valdes endast vetenskapliga 

artiklar som fått tillstånd av en etisk kommitté eller där forskarna utförligt gjort etiska 

överväganden. Vidare har samtliga resultat presenterats då Forsberg och Wengström 

(2013) anser det som oetiskt att endast belysa de artiklar som överrensstämmer med 

Likheter/skillnader Kategorier Tema 

Vissa kvinnor sa att vara vid liv 

och ha god hälsa var viktigare 

än den sexuella relationen. 

 

 

 

 

Sexualitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En förändrad kvinnlighet 

 

Kvinnor indikerade att 

cancerdiagnosen hade ett 

skadligt inflytande på deras 

sexualitet. 

Kvinnor konstaterade att 

behandlingen hade bidragit till 

en känsla av något som 

saknades (att känna sig ”mindre 

hel”) från kroppen. 

 

 

 

 

 

Kroppsuppfattning 

Avlägsnandet av en kroppsdel 

och känslan av tomhet 

resulterade i en känsla av 

förlust, sorg och främlingskap.  

Avlägsnandet av 

reproduktionsorgan verkade inte 

vara ett problem för många av 

kvinnorna som passerat den 

barnafödande åldern.  

 

 

 

 

 

Fertilitet 

För kvinnor som ville ha fler 

barn, var avlägsnandet av 

reproduktionsorgan en 

dramatisk förändring. 
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forskarens egen åsikt. Av den anledningen kom vi gemensamt fram till att välja 

samtliga artiklar som stämde överrens med vårt syfte, utan att lägga vikt på det som vi 

själva hade intresse av 

 

8 Resultat 

Analysförfarandet genererade slutligen tre teman med åtta underliggande kategorier, 

tabell 2 nedan visar en översikt över dessa tema och kategorier. 

 

Tabell 2. Översikt tema och kategorier 

 Tema Kategorier 

 

 

8.1 Att leva nära döden 

8.1.1 Oro och rädsla 
Kvinnorna beskrev att de erfor cancerbeskedet som en total chock (Akyüz, Güvenc, 

Üstüsoz & Kaya, 2008; Guenther, Stiles & Champion, 2012; Jefferies & Clifford, 

2012b; Power, Brown & Ritvo, 2008; Sekse, Råheim, Blåka & Gjengedal, 2012), där 

beskedet liknades vid en stor dimma (Guenther et al., 2012) eller som en blixt från en 

klar himmel (Sekse et al., 2012). Många gånger berodde denna chock på att de inte hade 

förväntat sig en cancerdiagnos utan något mindre allvarligt (Guenther et al., 2012; 

Jefferies & Clifford, 2012b; Power et al., 2008). Kvinnorna frågade sig själva och andra 

varför just de hade drabbats av cancer (Akyüz et al., 2008; Jefferies & Clifford, 2009).  
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Att cancern skulle återkomma var en stor oro och rädsla som kvinnorna bar på (Akyüz 

et al., 2008; Cesario, Nelson, Broxson & Cesario, 2010; Guenther et al., 2012; Jefferies 

& Clifford, 2012a; Sekse, Råheim, Blåka & Gjengedal, 2010; Sekse et al., 2012; Sekse, 

Gjengedal & Råheim, 2013; Shinn, Taylor, Kilgore, Valentine, Kavanagh & Basen-

Engquist, 2009). Detta blev extra påtagligt när kvinnorna upplevde symtom och signaler 

från kroppen som de direkt kopplade till att det kunde vara cancer (Cesario et al., 2010; 

Guenther et al., 2012; Sekse et al., 2010; Sekse et al., 2012, Sekse et al., 2013;). När 

kvinnorna hörde andras cancerhistorier eller fick reda på att någon i deras omgivning 

fått cancer kunde de också erfara en ökad oro och rädsla (Sekse et al., 2010, 2012). Den 

konstanta iakttagelsen av kroppens symtom och signaler som kunde vara tecken på 

cancer, beskrev kvinnorna som en kroppsbaserad beredskap, alltid på alerten (Sekse et 

al., 2010, 2013). Även när kvinnorna fick positiva testresultat och friskförklarades 

kvarstod rädslan att cancern skulle återkomma (Guenther et al., 2012; Sekse et al., 2010; 

Sekse et al., 2012). De berättade att de var övertygade om att detta var något som alltid 

kommer finnas i deras tankar och som de därmed kommer få leva med resten av sina liv 

(Akyüz et al., 2008; Cesario et al., 2010; Jefferies & Clifford, 2012a; Sekse et al., 2010; 

Sekse et al., 2013). Cancererfarenheterna bidrog till att kvinnorna oroade sig för 

framtiden och hur det skulle bli när de inte längre fanns (Akyüz et al., 2008; Cesario et 

al., 2010; Guenther et al., 2012; Hammer, Mogensen & Hall, 2009; Sekse et al., 2012; 

Shinn et al., 2009). Det kunde handla om oro för att inte få möjlighet att ta del av 

viktiga händelser i familjelivet (Cesario et al., 2010; Guenther et al., 2012), eller rädsla 

över att cancern skulle intensifieras (Hammer et al., 2009). Det fanns även kvinnor som 

inte erfor någon rädsla för att dö (Shinn et al., 2009) eller oro och förtvivlan över sin 

cancer trots att de upplevde sig leva nära döden (Cesario et al., 2010). 

 

8.1.2 Omvärdera livet 

Cancerbeskedet och osäkerheten inför framtiden som efterföljde resulterade i att 

kvinnorna på olika sätt värderade om det liv de levde (Akyüz et al., 2008; Guenther et 

al., 2012; Hammer et al., 2009; Jefferies & Clifford, 2012a; Sekse et al., 2010; Sekse et 

al., 2012). Att leva varje ögonblick och vara närvarande i livet blev plötsligt mycket 

viktigt (Guenther et al., 2012; Hammer et al., 2009; Sekse et al., 2010), så som att njuta 

av att gå i skogen eller gå barfota (Hammer et al., 2009). Kvinnorna hade lättare för att 

kunna värdesätta det som var av mer värde och det som var av mindre värde i deras liv 

jämfört med innan cancerbeskedet (Akyüz et al., 2008; Guenther et al., 2012; Sekse et 
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al., 2010). De la exempelvis mindre tid på vardagssysslor som att städa och mer tid på 

att resa (Guenther et al., 2012). Erfarenheten av cancern gjorde även att kvinnorna 

vågade möta och ta sig an nya utmaningar samt gav dem en djupare medvetenhet om sig 

själva och andra (Hammer et al., 2009). Vissa kvinnor upplevde dock att deras 

värderingar inte förändrats i någon större omfattning. Kvinnorna hade inte kunnat 

acceptera sin cancer vilket resulterat i att de inte kunnat omvärdera sina liv i någon 

större utsträckning (Sekse et al., 2010).  

 

8.1.3 Hanterbarhet 

Erfarenheten av att leva med cancer hade resulterat i att kvinnorna upplevt att de behövt 

vidta olika åtgärder för att kunna hantera sin situation och den verklighet som de lever i 

(Akyüz et al., 2008; Cesario et al., 2010; Guenther et al., 2012; Hammer et al., 2009; 

Jefferies & Clifford, 2012a; Power et al., 2008; Sekse et al., 2012; Shinn et al., 2009). 

Något kvinnorna ansåg hade betydelse för att de skulle kunna hantera sin situation och 

känslan av maktlöshet var att acceptera att sjukdomen inte var något de kunde påverka 

eller förändra. (Akyüz et al., 2008; Guenther et al., 2012; Hammer et al., 2009; Jefferies 

& Clifford, 2012a; Sekse et al., 2012) Kvinnorna la makten i guds händer i hopp om att 

han hade en plan för dem (Hammer et al., 2009; Sekse et al., 2012) och bad om god 

hälsa och tillfriskning (Hammer et al., 2009). Andra kvinnor försökte istället engagera 

sig i olika aktiviteter för att fokusera på annat än sin cancer (Cesario et al., 2010; Power 

et al., 2008; Sekse et al., 2012), exempelvis fiske (Cesario et al., 2010), cykling och golf 

(Guenther et al., 2012). Kvinnorna uttryckte också ett starkt behov av att fokusera på att 

återgå till det normala och bibehålla sina vardagliga rutiner. De försökte också 

koncentrera sig på nutiden och leva dag för dag (Cesario et al., 2010; Guenther et al., 

2012; Hammer et al., 2009; Sekse et al., 2012). Detta beskrev kvinnorna som ett sätt att 

kunna hantera den okända framtiden (Guenther et al., 2012; Sekse et al., 2012). Att 

tänka positivt och därmed bevara hoppet var något som kvinnorna också ansåg hjälpte 

dem att hantera deras situation och se ljust på framtiden (Cesario et al., 2010; Hammer 

et al., 2009; Sekse et al., 2012). Positiviteten gav bland annat kvinnorna hopp om att 

övervinna cancern och kunna fortsätta med livet som vanligt (Hammer et al., 2009). 

Vissa kvinnor erfor dock att de inte bearbetat sin sjukdom. De försökte medvetet 

undvika att hantera sin situation för att de inte bedömde sig ha kapacitet nog att hantera 

verkligheten och sanningen (Power et al., 2008; Sekse et al., 2010; Sekse et al., 2012), 

tillexempel undvek kvinnorna att söka information om sitt tillstånd (Power et al., 2008). 
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8.2 En förändrad kvinnlighet 

8.2.1 Sexualitet 

Majoriteten av kvinnorna erfor att deras sexualitet hade förändrats negativt efter 

behandlingen (Cleary, Hegarty & McCarthy, 2011; Jefferies & Clifford, 2011; Jefferies 

& Clifford, 2012a; Sekse et al., 2010; Sekse et al., 2013; Wilmoth, Hatmaker-Flanigan, 

LaLoggia & Nixon, 2011; Zeng, Li, Li & Loke, 2012). De beskrev också att den 

förändringen varit mer eller mindre påfrestande (Jefferies & Clifford, 2011; Sekse et al., 

2010; Sekse et al., 2013; Wilmoth et al., 2011; Zeng et al., 2012). Vissa orsaker till den 

förändrade sexualiteten var mer förekommande än andra. Några av de vanligaste 

orsakerna var att kvinnorna erfor att de inte hade någon sexlust (Cleary et al., 2011; 

Jefferies & Clifford, 2011; Sekse et al., 2010; Sekse et al., 2013; Zeng et al., 2012), att 

de erfor obehag vid samlag (Cleary et al., 2011; Sekse et al., 2010; Sekse et al., 2013; 

Wilmoth et al., 2011; Zeng et al., 2012) samt att de kände sig annorlunda efteråt jämfört 

med före dem fick diagnosen (Jefferies & Clifford, 2011; Sekse et al., 2010; Wilmoth et 

al., 2011). För vissa kvinnor hade förändringarna gjort att deras sexliv nu var mindre 

aktivt och i vissa fall helt avslutat (Jefferies & Clifford, 2011; Jefferies & Clifford, 

2012a; Sekse et al., 2010; Sekse et al., 2013; Wilmoth et al., 2011) medan andra hade 

fått det att fungera (Jefferies & Clifford, 2011; Jefferies & Clifford, 2012a; Sekse et al., 

2013; Wilmoth et al., 2011). Kvinnorna som lyckats återuppbygga sitt sexliv hade 

funnit andra vägar att kompensera för sina kroppsliga förändringar, till exempel genom 

längre förspel och användning av sexhjälpmedel (Sekse et al., 2013). 

 

Kvinnorna erfor att de till följd av den sexuella förändringen kände en förlust av 

intimitet med sina partners (Jefferies & Clifford, 2011; Sekse et al., 2013; Wilmoth et 

al., 2011) och att det var svårt för dem att uttrycka sin kärlek och andra känslor (Cleary 

et al., 2011; Sekse et al., 2013; Wilmoth et al., 2011). De behövde nya vägar för att 

komma till rätta med förändringarna i sina relationer (Cleary et al., 2011; Sekse et al., 

2013). En minoritet av kvinnorna upplevde dock att den förändrade sexualiteten inte var 

så betydelsefull. De menade att det var av större vikt att vara vid god hälsa och vid liv 

än att ha ett fungerande sexliv (Akyüz et al., 2008; Wilmoth et al., 2011). 

 

8.2.2 Kroppsuppfattning 

Majoriteten av kvinnorna berättade att sjukdomen och dess konsekvenser bidragit med 

en negativ syn på sig själva och på sin kropp (Akyüz et al., 2008; Cleary et al., 2011; 

Jefferies & Clifford, 2009; Jefferies& Clifford, 2012a; Sekse et al., 2013). Kvinnorna 
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erfor att deras kropp svikit dem och att de inte längre kände igen den kropp de lever i 

(Cleary et al., 2011; Jefferies & Clifford, 2012a; Sekse et al., 2013;). Det hade bland 

annat sitt ursprung i att kvinnorna efter behandlingen hade erfarit en känsla av att något 

saknades, som i sin tur lämnat efter sig en känsla av främlingskap (Cleary et al., 2011; 

Sekse et al., 2013). Cancerdiagnosen och dess behandling hade dessutom resulterat i att 

vissa av kvinnorna hade upplevt att deras feminitet påverkats och att de inte längre 

kände sig lika attraktiva (Cleary et al., 2011). Förändringar på utseendet, till exempel 

håravfall (Akyüz et al., 2008; Guenther et al., 2012) och att inte kunna bära samma 

kläder som förut (Jefferies & Clifford, 2009) resulterade också i att kvinnorna erfor sin 

kroppsuppfattning som negativ (Akyüz et al., 2008; Guenther et al., 2012; Jefferies & 

Clifford, 2009). Dock jämförde kvinnor förlusten över sin kroppsdel med kvinnor som 

drabbats av bröstcancer och förlorat ett bröst. De kände sig lättare drabbade än kvinnor 

med bröstcancer, då deras borttagning av en kroppsdel inte var lika synlig som när ett 

bröst opererades bort (Jefferies & Clifford, 2012a, 2012b; Sekse et al., 2010). 

 

8.2.3 Fertilitet 

Beroende på kvinnornas ålder och om de redan hade barn var en viktig del i hur de 

upplevde den gynekologiska cancern. För de yngre kvinnorna som inte hade hunnit få 

barn var de reproduktiva svårigheterna en stor oro (Cesario et al., 2010; Hammer et al., 

2009; Wilmoth et al., 2011). Avlägsnandet av de reproduktiva organen blev då en stor 

förlust som lämnade efter sig ett tomrum som orsakade en betydande förändring i livet 

(Akyüz et al., 2008; Sekse et al., 2010; Sekse et al., 2013). Kvinnorna beskrev det som 

en känsla av ofullständighet (Akyüz et al., 2008; Sekse et al., 2013). För kvinnor som 

hade passerat den barnafödande åldern eller inte hade någon önskan om att få barn i 

framtiden var avlägsnandet av reproduktionsorganen inget essentiellt problem (Akyüz et 

al., 2008; Sekse et al., 2010; Sekse et al., 2013). Dessa kvinnor var mer fokuserade på 

att bli friska och få bort cancern så fort som möjligt då de såg sin hälsa som det 

viktigaste (Akyüz et al., 2008; Sekse et al., 2010; Sekse et al., 2013). Kvinnor som varit 

besvärade av exempelvis blödningar och smärta erfor till och med avlägsnandet av 

dessa organ som en lättnad (Sekse et al., 2010). 

 

8.3 Mellanmänskliga interaktioner 

8.3.1 Relationen till sjukvårdspersonalen 

Kvinnorna berättade att de hade erfarit att relationen till sjukvårdspersonalen många 

gånger varit otillräcklig och att de inte fått den information om sjukdomen och dess 
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konsekvenser som de önskat (Jefferies & Clifford, 2009; Jefferies & Clifford, 2011; 

Jefferies, & Clifford, 2012b; Power et al., 2008; Sekse et al., 2010; Sekse et al., 2013; 

Wilmoth et al., 2011). Informationsbristen yttrade sig både muntligt och skriftligt 

(Jefferies & Clifford, 2009, 2011, 2012b). Kvinnorna erfor att adekvat och tillräcklig 

information saknades från första stund då diagnosen fastställts (Jefferies & Clifford, 

2012b; Power et al., 2008), och att informationsbehovet om konsekvenser av olika 

behandlingar inte hade blivit bemött (Jefferies & Clifford, 2011; Jefferies & Clifford, 

2012b; Wilmoth et al., 2011). 

 

Kvinnor berättade också att de hade erfarit sjukvårdspersonalen som upptagna (Jefferies 

& Clifford, 2012b; Power et al., 2008), och tiden för konversation som för kort (Sekse 

et al., 2010). Detta hade i sin tur fått till följd att deras informationsbehov inte blivit 

optimalt tillgodosett (Jefferies & Clifford, 2012b; Power et al., 2008; Sekse et al., 

2010). För att kvinnorna skulle tillfredsställa sitt informationsbehov blev de på egen 

hand tvungna att söka ytterligare förklaring på sina frågor. Sökningen bedömdes vara 

komplicerad då informationen upplevdes svåråtkomlig (Jefferies & Clifford, 2009; 

Power et al., 2008), vilket jämfördes med bröstcancer som var betydligt lättare att finna 

information kring (Jefferies & Clifford, 2009). 

 

Bristen på information kan också relateras till att kvinnornas cancererfarenheter 

handlade om känsliga ämnen (Akyüz et al., 2008; Jefferies & Clifford, 2012b; Sekse et 

al., 2010; Wilmoth et al., 2011), och drabbar delar av kroppen som kvinnorna ansåg 

vara privata (Jefferies & Clifford, 2011, 2012b). Det resulterade i att kvinnorna erfor det 

som svårt att inleda ett samtal kring sina funderingar (Jefferies & Clifford, 2011; 

Jefferies & Clifford, 2012b; Sekse et al., 2010). Av den orsaken uttryckte de därför ett 

behov av att sjukvårdspersonalen borde lyfta frågor av denna sort (Sekse et al., 2010, 

2013). Dessa negativa erfarenheter över informationsbristen resulterade i att en redan 

utmanande situation blev betydligt mer svår och stressfull att hantera (Jefferies & 

Clifford, 2012b; Power et al., 2008). Andra kvinnor uppfattade relationen till 

sjukvårdspersonalen och informationen de fick som värdefull (Hammer et al., 2009; 

Power et al., 2008; Sekse et al., 2010). Kvinnorna kände att de kunde lita på dem 

(Power et al., 2008) och att de fick den respekt de var värda (Hammer et al., 2009). 
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8.3.2 Nära relationer 

Kvinnorna berättade att de haft positiva erfarenheter av relationen till deras anhöriga i 

samband med cancern (Akyüz et al., 2008; Cesario et al., 2010; Cleary et al., 2011; 

Guenther et al., 2012; Hammer et al., 2009; Jefferies & Clifford, 2012a; Sekse et al., 

2012). De erfor att deras anhöriga fanns nära till hands och stöttade dem under deras 

resa (Akyüz et al., 2008; Cesario et al., 2010; Hammer et al., 2009; Jefferies & Clifford, 

2012a; Sekse et al., 2012) samt att de uppskattade att ha någon att prata med (Sekse et 

al., 2012). Cancerdiagnosen ansågs även ha förbättrat deras relation till sina anhöriga 

och givit dem en närmare kontakt (Cleary et al., 2011; Guenther et al., 2012; Hammer et 

al., 2009). Relationen till sina anhöriga fick kvinnorna att känna hopp (Hammer et al., 

2009; Sekse et al., 2012), exempelvis beskrev kvinnorna att det var barnen som fick 

dem att känna mening med livet (Hammer et al., 2009). Ytterligare relationer som 

kvinnorna erfor som betydelsefulla var kontakten med andra kvinnor med samma 

diagnos (Akyüz et al., 2008; Guenther et al., 2012; Jefferies & Clifford, 2011). Fast att 

dessa relationer ofta innebar förlust av vänner pågrund av förtidig död betydde ändå 

detta band mycket för kvinnorna (Guenther et al., 2012). 

 

Det fanns också kvinnor som erfor livet med gynekologisk cancer som en ensam resa 

utan nära relationer (Jefferies & Clifford, 2011; Jefferies & Clifford, 2012b; Power et 

al., 2008; Sekse et al., 2010; Sekse et al., 2012). Det kunde bero på att kvinnorna kände 

sig ovilliga att prata med sina anhöriga om sin cancer då det rör deras privata 

kroppsdelar. Detta i sin tur ledde till brist på öppenhet rörande sin sjukdom (Jefferies & 

Clifford, 2011, 2012b). Känslan av ensamhet berodde även på att kvinnorna upplevt det 

svårt att hitta ord till att beskriva sina erfarenheter (Sekse et al., 2012) samt att de 

upplevt att deras anhöriga inte förstått sig på deras situation (Jefferies & Clifford, 2011). 

 

9 Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar valdes med i studien. Genom att inkludera 

båda forskningsmetoderna skapas en större bredd och djup i studien vilket enligt 

Forsberg och Wengström (2013) ökar trovärdigheten. Dock inkluderades fler kvalitativa 

än kvantitativa artiklar i studien.  

 

Artiklar som valdes skulle vara godkända av en etisk kommitté eller innefatta noggrant 

genomförda etiska överväganden. Artiklarna skulle även avgränsas till Peer Reviewed. 
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Peer Reviewed-avgränsningen innebär att endast artiklar ur vetenskapliga tidsskrifter 

räknas med i sökningen (Östlundh, 2012). Sökningen avgränsades därefter till år 2008 - 

2013. Då Forsberg och Wengström (2013) poängterar vikten av aktuell forskning kan 

detta ses som en styrka. Dock kan avgränsningen ha bidragit till att betydelsefull 

forskning utelämnats. Dessutom valdes endast artiklar publicerade på engelska och 

svenska, vilket innebar att artiklar publicerade på andra språk uteslöts. En konsekvens 

av detta kan vara att all relevant forskning inte inkluderats. Ytterligare en svaghet var att 

artiklar utan fulltext uteslöts. Å andra sidan skulle fler artiklar resultera i att materialet 

blivit ohanterligt samt inte lika bearbetat. 

 

Sökning av artiklar genomfördes i tre olika databaser. Hade sökningen utförts i 

ytterligare relevanta databaser finns möjligheten att fler artiklar upptäckts. En styrka vid 

val av sökord var att vi främst valt sökord som var specifika för de olika databaserna. 

Under sökningsförfarandet lades fokus på artiklarnas ämnesord vilket medförde att fler 

relevanta sökord upptäcktes. En svaghet kan ses i att vi uteslöt artiklar utifrån deras 

titlar utan att ha läst abstrakten. Hade vi börjat med att läsa abstrakten hade möjligtvis 

fler artiklar valts ut. Till en början sökte vi endast efter artiklar där titeln innefattade 

ordet “gynekologisk cancer”. Eftersom detta inte genererade tillräckligt många artiklar 

och vi samtidigt upptäckte att många relevanta artiklar uteslöts, valde vi att även ta med 

artiklar där titeln innehöll de specifika cancerdiagnoserna (livmoderhalscancer, 

livmodercancer, äggstockscancer och vulvacancer). Detta kan ses som en styrka då fler 

artiklar kunde inkluderas som i sin tur resulterade i ett bredare underlag för studien. 

Dock hittades inte lika många artiklar om varje cancerdiagnos. Artiklar endast 

innehållande äggstockscancer och vulvacancer hittades i de olika databaserna, medan 

artiklar endast fokuserade på livmoderhalscancer och livmodercancer inte kunde hittas 

alls. Detta kan ses som en svaghet i arbetet då inte alla cancersorter blev lika 

representerade. I bakgrunden presenteras statistik på antal drabbade av gynekologisk 

cancer, i detta kan en svaghet ses då statistiken inte presenterar förekomsten av antal 

kvinnor som insjuknat i vulvacancer. 

 

Vi valde att använda en kvalitativ och en kvantitativ granskningsmall ur Willman et al. 

(2011). Den kvalitativa mallen modifierades genom att frågor som inte ansågs relevanta 

för våra artiklar togs bort samt att frågor från Forsberg och Wengström (2013) lades till 

för att stärka granskningsmallen. I den kvantitativa mallen togs frågor bort för att 
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överrensstämma med den studiedesign som våra artiklar hade. Justeringen av 

granskningsmallarna stärker kvalitetsgranskningen då de anpassats till våra artiklars 

utformning. Willman et al. (2011) menar att granskningsmallen bör modifieras och 

utvecklas för att överrensstämma med den aktuella litteraturstudien. En brist kan ses i 

att resultatet av poängsättningen i kvalitetsgranskningsmallarna gjordes om till procent. 

Detta beskrivs av Willman et al. (2011) som problematiskt, av den orsaken att detta 

orsakar att alla frågor väger lika. Det kan i sin tur leda till att vissa frågor blir 

övervärderade medan andra blir undervärderade. Efter att artiklarna granskats enskilt 

gick vi gemensamt igenom granskningarna för att diskutera uppkomna oklarheter och 

för att garantera att vi genomfört granskningen på liknande sätt. Detta kan ses som 

ytterligare en styrka. 

 

I början av analysprocessen lästes artiklarna igenom individuellt och förutsättningslöst 

för att sedan diskuteras gemensamt. Lundman, Hällgren och Graneheim (2008) påpekar 

att detta arbetssätt kan ses som en styrka. Under analysprocessen gjorde vi även vårt 

bästa för att vara ärliga mot vårt material. Vi kom gemensamt fram till att samtliga 

erfarenheter skulle redovisas och tas med från artiklarna. Vi har därmed gjort vårt 

yttersta för att inte utesluta några fynd från artiklarna som kan ha varit av värde. I 

analysprocessen valde vi att frångå Fribergs (2012b) rekommendationer angående hur 

man granskar kvalitativa respektive kvantitativa studier. Vi valde istället att granska 

kvantitativa studier som kvalitativa, siffror och liknande gjordes om till text. Detta 

gjordes för att samtliga resultat skulle kunna analyseras tillsammans. Dock kan en 

svaghet ses i att materialet kan ha misstolkats vid översättningen från engelska till 

svenska. Friberg (2012b) nämner även att det med fördel bör finnas en översiktstabell, 

som innefattar likheter/skillnader i teoretiska utgångspunkter, metodologiska 

tillvägagångssätt, analysgång och syften, i första delen av resultatet. Vi har istället valt 

att sammanfatta detta i en översikt av analyserad litteratur, se bilaga IV. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva kvinnors erfarenheter av att vara drabbad av 

gynekologisk cancer. Sjukdomen och dess konsekvenser tvingade kvinnorna att leva 

nära döden vilket genererade i känslor som oro och rädsla. Osäkerheten för framtiden 

fick kvinnorna att omvärdera sina liv och skapa nya vägar för att kunna hantera sin 

situation. Sjukdomen resulterade även i en förändrad kvinnlighet, innefattande 
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kvinnornas fertilitet, sexualitet samt kroppsuppfattning. Mellanmänskliga interaktioner 

belyser kvinnors relation till vårdpersonal samt till deras nära. De erfor bland annat en 

brist på information från sjukvårdspersonal och att deras nära relationer var ett stort 

stöd. Likväl fanns det kvinnor som upplevde sig ensamma i kampen mot sin cancer. Vi 

har valt att diskutera kvinnornas brist på information relaterat till vårdlidande, 

kvinnornas kroppsuppfattning relaterat till sjukdomslidande samt kvinnornas rädsla för 

återfall relaterat till livslidande. Vi valde ovanstående delar av resultatet då vi anser 

dessa har störst klinisk betydelse. 

 

9.2.1 Vårdlidande 

Många kvinnor uttryckte att de inte fått den information och kunskap om sin sjukdom 

av sjukvårdpersonalen som de önskat, inte sällan rörande intima ämnen. Detta ledde till 

att en redan påfrestande situation blev betydligt svårare att hantera. Eriksson (1994) 

belyser att omvårdnadspersonalen har till uppgift att avlägsna onödigt lidande som 

uppkommit av sjukdomen. Även tidigare forskning har identifierat att kvinnor var i 

behov av information från sjukvårdspersonalen för att kunna klara den påverkan som 

den gynekologiska cancern hade på deras liv (Walton et al., 2009). Bristen på 

information som kvinnorna erfor när sjukvårdspersonalen inte försett dem med adekvat 

information kan kopplas till Erikssons (1994) teori om vårdlidande, där hon vidare 

beskriver att vårdlidande kan uppstå när vård uteblir. Följden kan därmed vara att 

kvinnorna inte får möjlighet att ta del av viktig kunskap om deras sjukdom, vilket i sin 

tur skapar osäkerhet och onödigt lidande. Sjukvårdspersonalen har med detta en 

väsentlig roll i hur vida kvinnorna hanterar sin sjukdom. Booth et al. (2005) påvisade att 

kvinnor som hade kontakt med en specialistsjuksköterska kände mindre oro jämfört 

med kvinnor som inte fick samma vårdmöjligheter. Skulle detta stöd finnas för kvinnor 

med gynekologisk cancer skulle vårdlidandet kunna lindras. En trolig anledning till 

varför kvinnorna erfor informationen som otillgänglig kan därmed vara att sjukvården 

brister i sin kontinuitet av sjukvårdpersonal. Detta kan relateras till Ekwall et al. (2003) 

som beskriver att kvinnorna erfor vården som splittrad och att deras frågor inte blev 

besvarade utav läkarna som istället bad dem finna svaret hos andra vårdprofessioner. 

Baggens och Sandén (2009) poängterar att en god vårdrelation krävs för att 

sjukvårdspersonalen ska kunna lära känna patienten och därmed ha möjlighet att utföra 

omvårdnadsinsatser. Denna vårdrelation ligger dessutom till grund för att patienten ska 

vilja förmedla något från sin livsvärld och känna tillåtelse att tala om det som känns 



  
 

20 

svårt (Snellman, 2009). En slutsats vi drar av ovanstående är att om möjligheten finns 

för kvinnor att få träffa samma sjukvårdspersonal, kan en god relationskapas som i sin 

tur bidrar till en tryggare vårdrelation där kvinnor vågar lyfta samtliga funderingar.   

 

Något som också framhävdes var att kvinnorna önskade att vårdpersonalen lyfte ämnen 

som ansågs privata eftersom det upplevdes för komplicerat att själva börja prata om det. 

Enligt Socialstyrelsen (2005) bär sjukvårdspersonalen ansvaret att lyfta information, 

även om patienten själv inte uttrycker ett informationsbehov. Stead, Brown, Fallowfield 

och Selby (2003) påpekar att sjukvårdspersonal ansåg det väsentligt att diskutera 

kvinnors funderingar kring exempelvis deras sexualitet. En fråga vi då ställer oss är 

varför sjukvårdspersonalen många gånger inte tar detta initiativ? Genom att belysa båda 

parters synvinklar kan en djupare förståelse skapas kring informationsbristen. Det 

visades finnas flera förklaringar till varför sjukvårdspersonalen drog sig för att lyfta 

information angående kvinnornas sexualitet (Stead et al., 2003). Sjukvårdpersonalen 

berättade att de erfarit det som pinsamt att lyfta dessa frågor och att det ansågs som tabu 

och privat att diskutera. Det framgår även att sjukvårdpersonalen inte upplevt sig ha 

tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att lyfta dessa ämnen samt att många 

väntade med att diskutera det tills patienten själv visade intresse (ibid.). Att 

sjukvårdspersonalen beskriver sig ha otillräckligt med erfarenheter och kunskap kring 

hur kvinnor med gynekologisk cancer vill bli bemötta angående deras frågor påvisar ett 

behov av ytterligare utbildning rörande detta ämne. Forskning visar att utbildningar som 

fokuserar på att ge information till dessa kvinnor rörande deras sexualitet är på väg att 

utvecklas (Cleary, McCarthy & Hegarty, 2012).   

 

9.2.2 Sjukdomslidande 

Det mest framträdande resultatet i samband med kvinnornas kroppsuppfattning var att 

majoriteten erfarit en negativ syn på sig själva och sin kropp. Även tidigare forskning 

påvisar att kvinnor med gynekologisk cancer erfarit att deras syn på sin kropp förändrats 

negativt samt att deras kvinnlighet gått förlorad som ett resultat av behandlingen 

(Rasmusson & Thomé, 2008). Då vissa kvinnor i vår studie jämfört sin 

kroppsuppfattning med kvinnor med bröstcancer, har tankar om liknelser mellan de 

olika cancerdiagnoserna väckts under arbetets gång. Upplever kvinnor med bröstcancer 

en liknande förändring av sin kroppsuppfattning jämfört med kvinnor med 

gynekologisk cancer? Studier visar att majoriteten av kvinnor som drabbats av 

bröstcancer upplevde sig mindre attraktiva och mindre feminina som ett resultat av 
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borttagning av brösten. (Begovic-Juhant, A, Chmielewski, Iwuagwu & Chapman, 2012; 

Fallbjörk, Salander & Rasmussen, 2012). Samma resultat kunde även ses i vår studie 

där kvinnorna såg sig själva som mindre kvinnliga och mindre attraktiva. Utifrån dessa 

fynd kan likheter i den förändrade kroppsuppfattningen ses i de olika grupperna, 

troligen då det i båda fallen är en intim kroppsdel som tas bort. För kvinnorna kan denna 

förlust innebära ett lidande orsakat av sjukdomen. Eriksson (1994) belyser att 

sjukdomslidande uppstår som en följd av sjukdom eller behandling. Sjukdomslidande 

uppstår sannolikt hos kvinnor drabbade av gynekologisk cancer, då sjukdomen på ett 

unikt sätt påverkar kvinnans sexualitet, kroppsuppfattning samt fortplantningsförmåga. 

Denna form av lidande ställs sjuksköterskan ständigt inför vid vård av patienter, och 

beroende på vem sjuksköterskan möter kan lidandet upplevas på olika sätt (Wiklund, 

2009). För att sjukdomslidandet ska kunna minskas krävs det att sjuksköterskan och 

kvinnan samarbetar samt har en öppen dialog om vad som händer med kroppen i 

samband med den gynekologiska cancern. Wiklund (2009) beskriver vikten av att 

sjuksköterskan strävar efter att se den unika patientens behov, det vill säga att 

sjuksköterskan eftersträvar att förstå hur just denne hanterar sitt lidande. Genom att 

försöka förstå hur patienten exempelvis hanterar sina symtom, ger detta en större 

möjlighet för sjuksköterskan att anpassa vården utifrån dennes livsvärld. 

Sammanfattningsvis påverkar den förändrade kroppen många aspekter i kvinnans liv. 

Förmodligen kan sjukdomslidandet för dessa kvinnor även mynna över till ett 

livslidande då hela deras existens och varande påverkas av sjukdomen. 

 

9.2.3 Livslidande 

Kvinnorna uttryckte en stor rädsla för att cancern skulle komma tillbaka och hur det 

skulle bli om de inte längre fanns vid liv. Även annan forskning beskriver rädslan för 

återfall hos kvinnor drabbade med gynekologisk cancer (Roberts & Clarke 2009). 

Eriksson (1994) menar att när individens existens är hotad och känslan av att veta att 

man ska dö men inte när, leder till ett stort livslidande. Rädslan för återfall och döden är 

förmodligen inte något som är specifikt för den gynekologiska cancern utan är troligen 

en framträdande rädsla hos flera cancerdiagnoser. Kanske kan det till och med vara den 

största rädslan för patienter inom samtliga cancerdiagnoser. Som ett exempel och som 

tidigare nämnts finns likheter mellan gynekologisk cancer och bröstcancer. Thewes, 

Butow, Girgis och Pendlebury (2004) belyser att även kvinnor med bröstcancer 

upplevde en rädsla för återfall samt för döden. Livslidandet kan dessutom ses då en 

rädsla för återfall, enligt kvinnor med gynekologisk cancer, är något som alltid kommer 



  
 

22 

hänga över dem. Kanske kan det vara svårt för dessa kvinnor att skapa sig en trygg 

vardag vid dessa omständigheter. Då ett livslidande är relaterat till allt i en människas 

liv (Eriksson, 1994), Innebär det att rädslan för att cancern ska återkomma, påverkar 

mycket i kvinnornas vardag. 

 

Att lindra ett livslidande känns inte som en enkel uppgift för sjukvårdspersonalen. Hur 

ska man gå till väga för att lindra patientens livslidande? Eriksson (1994) menar att 

sjukvårdspersonalen måste våga möta patienter som lider, gå rakt emot lidandet och inte 

vika undan. Wiklund (2009) beskriver lidandet som en del av alla människors liv och 

något som sjuksköterskan måste vara beredd att möta. Som sjukvårdspersonal är det 

därmed viktigt att bekräfta patientens lidande, exempelvis genom att uppmuntra 

patienten till att berätta hur de upplever lidandet. Vidare belyser Fredriksson (2003) att 

sjukvårdspersonalen inte behöver känna ett behov av att ha en lösning på patientens 

problem, utan det viktiga är att hen får sätta ord på sina tankar.   

 

9.2.4 Trovärdighet och överförbarhet 

Forsberg och Wengström (2013) beskriver att det alltid finns en risk att författarnas 

förförståelse kan påverka resultatet och att ett helt opartiskt förhållningssätt är omöjligt. 

Trots att vi strävat efter att inte låta vår förförståelse påverka resultatet finns ändå en 

risk att denna haft en inverkan. Det finns därmed en risk att resultatet skulle te sig 

annorlunda om studien skulle göras om av andra individer.  

 

Vi har inte heller tagit hänsyn till de olika gynekologiska cancersorterna i vårt resultat, 

utan en generalisering till gynekologisk cancer har gjorts även om andra artiklars 

resultat belyst en specifik cancersort. Förmodligen är detta något som sänker 

trovärdigheten då vi upplever en skillnad i till exempel kroppsuppfattning mellan 

kvinnor drabbade av vulvacancer och kvinnor drabbade med äggstockscancer. 

Vulvacancerns konsekvenser syns generellt utanpå kroppen medan kvinnor drabbade av 

äggstockscancer snarare får ett sår inuti kroppen. Troligen orsakar denna skillnad att 

resultatet skulle blivit annorlunda om man särskiljt de olika cancersorterna. Detta sätt att 

redovisa resultatet medför troligen också att vårt resultat inte går att överföra till andra 

kvinnor med gynekologisk cancer. Vi har valt studier som representerar många delar av 

världen, så som Storbritannien, USA, Kina, Norge och Turkiet. Resultatet skulle 

därmed kunna generera i en överförbarhet mellan olika länder, men då vi upptäckt en 
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markant skillnad mellan ländernas olika synsätt på exempelvis sexualitet och 

kroppsuppfattning försvåras detta. 

 

10 Slutsats 

Resultatet presenterades i tre olika teman; Att leva nära döden, En förändrad kvinnlighet 

samt Mellanmänskliga interaktioner. I dessa tre teman framgår det att kvinnor med 

gynekologisk cancer erfar ett stort lidande på grund av sin sjukdom och dess 

konsekvenser. Vi anser att det mest framträdande i vårt resultat är kvinnors negativa 

erfarenheter relaterat till brist på information från sjukvården. En bidragande orsak till 

denna problematik verkar vara bristen på tid till djupare konversationer samt att 

sjukdomen berör privata och känsliga ämnen. Studien kan vara till hjälp för 

sjukvårdspersonal, då en ökad förståelse för kvinnors erfarenheter samt på vilket sätt de 

önskar bli bemötta skapar värdefull insikt som därmed kan förbättrar vårdrelationen. 

Resultatet skulle även kunna ligga till grund för ett uppmärksammat behov av fler 

utbildningstillfällen för sjukvårdspersonal. 

 

10.1 Framtida forskning 

Då det framkommit hur viktigt det är för kvinnor att känna stöd från sjukvårdspersonal, 

krävs mer forskning som riktar in sig på hur sjukvården på bästa sätt kan stödja 

kvinnorna. Genom framtida forskning som fortsätter belysa kvinnors erfarenheter kan 

en större förståelse nås och förhoppningsvis lindra en del av kvinnornas lidande. 

Ytterligare forskning krävs där sjuksköterskans perspektiv står i fokus, med mer 

förståelse kring hur de upplever att möta kvinnor med gynekologisk cancer. Optimala 

utbildningstillfällen skulle då kunna formas, som i sin tur leder till större kunskap hos 

sjukvårdspersonalen och som medför ett minskat lidande hos kvinnorna. 
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Adekvat statistisk metod?  Ja  NejVet ej 

Etiskt resonemang?  Ja  NejVet ej 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten valida?  Ja  NejVet ej 

Är instrumenten reliabla?  Ja  NejVet ej 

Är resultatet generaliserbart?  Ja  NejVet ej 

 

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, statistisk 

signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning)……………………………………………………….. 

Sammanfattande bedömning av kvalitet Hög  Låg  Medel 

 

(Ja,1 p., Nej-Vet ej, 0 p. Maxpoäng 12 p.<60% låg kvalitet, 60-79% medel kvalitet, 80-100% hög 

kvalitet) 

Kommentar………………………………………………………………………………………………. 

Granskare sign:…………………………………………………………………………………………... 

 

Överstruken text har tagits bort. 

 

 



  
 

1 
 

Bilaga IV – Översikt av analyserad litteratur 
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land 

Titel, tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1. Zeng, Y., Li, Q., 

Li, X., & Loke, A. 

(2012). Kina 

 

Chinese Women´s 

sexuality concerns 

after gynecologic 

cancer. 

 

Cancer nursing. 

 

Syftet var att undersöka 

oro kring sexualiteten 

bland kinesiska kvinnor 

efter gynekologisk cancer 

samt identifiera 

betydande faktorer av 

kvinnors förändringar av 

sin sexualitet. 

Kvantitativ studie.  

Deskriptiv korrelationsstudie. 

156 deltagare, kvinnor > 20 år. 

Studiens resultatvisade 

att sexuell dysfunktion var en viktig 

fråga bland dessa kvinnor. Graden av 

sexuell inaktivitet var relativt hög. 

Orsaker till sexuell inaktivitet var 

relaterat till oro över att möjligen 

försvaga styrkan av behandlingen, rädsla 

för att cancern ska återkomma och brist 

på sexuellt intresse. 

Medel 

2. Wilmoth, M.C., 

Hatmaker – 

Flanigan, E., 

Lalgoggia,V., & 

Nixon, T. (2011). 

USA 

 

Ovarian cancer 

survivors: 

Qualitative analysis 

of the symptom of 

sexuality. 

 

Oncology Nursing 

Forum. 

Syftet var att bättre förstå 

behandlingsinducerade 

förändringar i sexualiteten 

samt lära sig hur kvinnor 

hanterar dessa förändringar 

i sin sexualitet och att 

identifiera vilken 

information de vill ha från 

sjuksköterskor om dessa 

symtom.  

 

Kvalitativ studie.  

Deskriptiv Fenomenologi. 

Semistrukturerade intervjuer. 18 

deltagare, kvinnor, 33 – 69 år. 

 

Majoriteten av kvinnorna indikerade att 

deras sexualitet blivit negativt påverkad 

av diagnosen och efterföljande 

behandling. Kvinnorna var överrens om 

att det var sjukvårdspersonalen som 

skulle ta upp diskussionen om 

sexualiteten. 

Medel 

3. Akyüz, A., 

Güvenc, G., 

Üstünsöz, A., & 

Kaya, T. (2008). 

Turkiet. 

Living with 

gynecologic cancer: 

Experience of 

women and their 

partners.  

 

Journal of nursing 

scholarship. 

Syftet var att beskriva 

erfarenheter hos turkiska 

kvinnor med gynekologisk 

cancer samt deras partners 

erfarenheter. 

 

Kvalitativ studie. 

Deskriptiv Fenomenologi. 

Semistrukturerade intervjuer. 

31 deltagare, kvinnor (19) och män 

(12), 43-73 år. 

Många kvinnor och deras partners 

beskrev tiden för diagnos som svår, 

stressfull och ångestfylld. Under 

behandlingstiden upplevde alla kvinnor 

psykisk och fysisk påfrestning. En 

förändring skedde i kvinnornas relationer 

med sina barn och partners. Många av 

kvinnorna försökte hantera detta på olika 

sätt och finna mening i sjukdomen och 

framtiden. Hur kvinnorna upplevde sin 

cancer berodde mycket på deras ålder 

och ifall de hade barn. 

Hög 
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Nr Författare, år, 

land 

Titel, tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 

4. Sekse, R., 

Råheim, M., 

Blåka, G., & 

Gjengedal, E.  

(2010). Norge. 

Life beyond cancer: 

Women´s 

experiences 5 years 

after treatment for 

gynaecological 

cancer. 

 

Scandinavian 

journal of caring 

sciences. 

 

Syftet var att få en djupare 

förståelse av levd 

erfarenhet hos 

canceröverlevande, samt 

hur dessa upplevde 

cancervården. 

 

Kvalitativ studie.  

Fenomenologiskhermeneutik.  

Ostrukturerade intervjuer.  

16 deltagare, kvinnor, 39 – 66 år. 

Erfarenheten av cancer hade lett till 

grundläggande förändringar som de 

överlevande kvinnorna var tvungna att 

hantera på många plan i deras vardag, så 

som rädsla för återfall, kroppsliga 

förändringar och psykosocial ensamhet. 

 

Hög 

5. Jefferies, H., & 

Clifford, C.  

(2012). 

Storbritannien. 

 

All changed: The 

lived experience of 

younger women 

with cancer of the 

vulva. 

 

Journal of clinical 

nursing. 

 

Syftet var att skapa en 

förståelse av kvinnornas 

perspektiv rörande deras 

vård samt åtgärda en 

kunskapslucka relaterat till 

de omfattande följderna av 

vulvacancer. 

 

Kvalitativ studie. 

Hermeneutisk fenomenologi. 

Semistrukturerade intervjuer. 13 

deltagare, kvinnor, 27 – 53 år. 

Alla kvinnorna i studien hade upplevt 

fysiska, psykiska eller sexuella 

förändringar i varierande grad. 

Förändringarna hade en minimal eller en 

maximal effekt, som i sin turgenererade i 

en minimal eller maximal skillnad i 

kroppsuppfattningen. 

Medel 

6.  Hammer, K., 

Mogensen, O., & 

Hall, E. (2009). 

Danmark. 

 

Hope as 

experienced in 

women newly 

diagnosed with 

gynaecological 

cancer. 

 

European journal 

of oncology 

nursing. 

 

Syftet var att undersöka 

innebörden av den levda 

erfarenheten av hopp hos 

kvinnor nydiagnostiserade 

med gynekologiskcancer. 

 

Kvalitativ studie.  

Hermeneutisk fenomenologi. 

Halvstrukturerad intervju. 

15 deltagare, kvinnor, 24-87 år. 

 

Förekomsten av hopp var viktigtför 

kvinnorna vid tidpunkten för diagnos. De 

trodde bland annat på att bli botade och 

kunna fortsätta sina liv som vanligt med 

vänner och familj. 

Hög 
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Nr Författare, år, 

land 

Titel, tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 

7. Cleary, V., 

Hegarty, J., & 

McCarthy, G.  

(2011). Irland. 

Sexuality in Irish 

women with 

gynecologic cancer. 

 

Oncology Nursing 

Forum. 

Syftet var att undersöka 

den sexuella 

självuppfattningen, den 

sexuella relationen och den 

sexuella funktionen samt 

relationen mellan 

demografiska variabler hos 

kvinnor i Irland efter 

diagnos och behandling för 

gynekologisk cancer. 

 

Kvantitativ studie.  

Deskriptiv korrelationsstudie, 

tvärsnittsstudie. 

106 deltagare, kvinnor, 24-79 

år. 

 

Deltagarna rapporterade negativa 

förändringar i relation till deras sexuella 

självbild, sexuella relationer samt sexuella 

funktion. 

Hög 

8. Sekse, R., 

Gjengedal, E.,& 

Råheim, M. 

(2013). Norge. 

Living in a changed 

female body after 

gynecological 

cancer. 

 

Health care for 

women 

international. 

 

Syftet var att få fördjupad 

kunskap om kvinnors 

erfarenheter som 

långsiktiga överlevare fem 

till sex år efter behandling.  

 

Kvalitativ studie.   

Fenomenologisk hermeneutik.  

Ostrukturerade intervjuer.  

16 deltagare, kvinnor, 39 – 66 

år. 

Kvinnornas levda kroppar, som  mer eller 

mindre tagits för givet, blev mycket 

framträdande i deras möte med den 

gynekologiska cancern. En känsla av 

obekanthet var relaterad till kroppslig 

tomhet, förändringar i temperaturregleringen 

och förändringar i kvinnans sexliv. 

 

Hög 

9. Shinn. E., Taylor, 

C., Kilgore, K., 

Valentine, A., 

Bodurka, D., 

Kavanagh, J., & 

Basen-Engquist, 

K. (2009). USA. 

 

Associations with 

worryabout dying 

and hopelessness in 

ambulatory ovarian 

cancer patients. 

 

Palliative and 

supportive care. 

 

Syftet var att utforska 

demografisk, medicinsk 

och psykosociala faktorer 

associerade med patientens 

rädsla för att dö och 

hopplöshet. 

 

Kvantitativ studie. 

Sekundäranalys av en större 

tvärsnittsstudie. 

254 deltagare, kvinnor, 21-84 

år. 

 

Många kvinnor upplevde en rädsla för att dö, 

och många förlorade även hoppet i att kunna 

överleva sjukdomen. Resultatet understryker 

hur viktigt det är att ta hänsyn till 

demografisk fakta och psykosociala 

variabler när man undersöker döende 

patienters sista orosmoment. 

Hög 
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land 

Titel, tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 

10.  Jefferies, H., & 

Clifford, C.  

(2011). 

Storbritannien. 

 

Aloneness: the 

lived experience of 

women with cancer 

of the vulva. 

 

European Journal 

of Cancer Care. 

 

Syftet var att undersöka 

erfarenheter hos kvinnor i 

Storbritannien med 

vulvacancer. 

 

Kvalitativ studie. Hermeneutisk 

fenomenologi. 

Semistrukturerade intervjuer. 13 

deltagare, kvinnor, 27-53 år. 

 

Kvinnor som vistades på sjukhuset önskade 

närhet till hemmet. De önskade även att livet 

skulle vara normalt eftersom sjukdomen 

påverkade det vardagliga livet på många 

sätt. De uttrycker även en önskan om att 

människor runt omkring dem skulle varit 

mer medvetna om sjukdomen samt en vilja 

om att vara mer öppen om sin sjukdom. 

 

Medel 

11. Jefferies, H., & 

Clifford, C.  

(2012). 

Storbritannien. 

Invisibility: the 

lived experience of 

women with cancer 

of the vulva. 

 

Cancer Nursing. 

 

Syftet var att beskriva 

erfarenheten hos 13 

brittiska kvinnor med 

vulvacancer. Kvinnorna 

har genomgått operation. 

Kvalitativ studie. Hermeneutisk 

fenomenologi. 

Semistrukturerade intervjuer. 13 

deltagare, kvinnor, 27-53 år. 

Kvinnorna refererade sjukdomens osynlighet 

till något som ”ingen kan se”, ”ingen har 

hört om” och som ”ingen pratar om”. 

 

Hög 

12. Jefferies, H., & 

Clifford, C.  

(2009). 

Storbritannien. 

 

Searching: the lived 

experience of 

women with cancer 

of the vulva.  

 

Cancer Nursing. 

 

Syftet var att undersöka 

erfarenheten av 

vulvacancer hos kvinnor i 

Storbritannien. 

Kvalitativ studie. Hermeneutisk 

fenomenologi. 

Semistrukturerade intervjuer. 13 

deltagare, kvinnor < 50 år. 

 

Kvinnorna sökte efter kontroll genom att ta 

reda på fakta om sina fysiska symtom, de 

upplevde också att det fanns en brist på 

information om vulvacancer. Sjukvården 

bidrog inte heller med tillräcklig 

information. De kände att sjukvården inte 

lyssnade på dem och att de inte var 

förberedda på diagnosen. Tiden spelade 

också en stor roll för kvinnorna då det 

exempelvis uppstod många fördröjningar 

som upplevdes jobbigt. 

 

Medel 
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Nr Författare, år, 

land 

Titel, tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 

13. Sekse, R., 

Råheim, M., 

Blåka G., & 

Gjengdal, E. 

(2012). Norge. 

 

Living through 

gynaecological 

cancer: three 

typologies. 

 

Journal of Clinical 

Nursing. 

 

Syftet var att få en djupare 

förståelse om hur kvinnor 

upplever gynekologisk 

cancer 

 

Kvalitativ studie. Hermeneutisk 

fenomenologi. Ostrukturerade 

intervjuer.  

16 deltagare, kvinnor, 39-66 år. 

 

Vissa kvinnor upplevde att de kunde vara 

öppna med sin cancer. Andra kvinnor 

fokuserade istället på att återgå till det 

normala livet. Vissa av kvinnorna hade inte 

arbetat sig igenom sin cancer och gjorde allt 

för att undvika att tänka på den.  

 

Hög 

14. Guenther, J., 

Stiles, A., & 

Champion, J. 

(2012). Texas. 

 

The lived 

experience of 

ovarian cancer: a 

phenomenological 

approach. 

 

Journal of the 

American academy 

of nurse 

practitioners. 

 

Syftet var att beskriva 

meningen av kvinnors 

erfarenheter före, under 

och efter diagnosen av 

ovariecancer. 

Kvalitativ studie. Hermeneutisk 

fenomenologi. 

Semistrukturerade intervjuer. 11 

deltagare, kvinnor, 23-66 år. 

 

Majoriteten av kvinnorna blev väldigt 

chockade när de fick diagnosen, då de trodde 

att de var friska. De såg sin diagnos som en 

svår kamp. Kvinnorna var helt säkra på att 

de skulle få återfall, det var bara en 

tidsfråga. De gjorde allt i sin makt för att 

hålla fast i det normala vardagslivet, genom 

att leva varje ögonblick då de inte visste vad 

framtiden hade att utvisa. 

Hög 

15. Power, J., Brown, 

L., & Ritvo, P. 

(2008). Canada. 

A qualitative study 

examining 

psychosocial 

distress, coping and 

social support 

across the sages and 

phases of epithelial 

ovarian cancer. 

 

Health care for 

women 

international. 

 

Syftet var att undersöka 

psykosociala erfarenheter 

och behovet av support hos 

patienter med 

äggstockscancer, med 

tonvikt på patientens 

hanterbarhet och 

kommunikationsmönster. 

 

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade intervjuer. 30 

deltagare, kvinnor, 37-79 år. 

 

Kvinnorna upplevde diagnosen som väldigt 

svår då de inte anat något. Ett stort 

orosmoment var att statistiken för 

äggstockscancer talade emot dem och väntan 

på att få behandling efter diagnosen var en 

svår tid. Det fanns både positiva och 

negativa erfarenheter från sjukvården. 

Kvinnorna upplevde också att sjukdomen 

inte var känd av allmänheten och att det inte 

fanns vare sig pengar eller forskning kring 

ämnet. För att hantera situationen använde 

sig kvinnorna av olika strategier. 

Hög 
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Nr Författare, land, 

år 

Titel, tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 

16. Cesario, S., 

Nelson, L., 

Broxson,  A., & 

Cesario, A.  

(2010). USA. 

 

Sword of Damocles 

cutting through the 

life of stages of 

women with 

ovarian cancer.  

 

Oncology nursing 

forum. 

 

Syftet var att identifiera de 

främsta oroligheterna och 

rädslorna hos kvinnor 

diagnostiserade med 

äggstockscancer. 

 

Kvalitativ, deskriptiv studie. 

Onlineundersökning.  

360 deltagare, kvinnor, 19-82 

år. 

Resultatet visar att kvinnorna hade en 

gemensam rädsla för återfall och för att dö. 

Yngre kvinnors största problem var att de 

kanske inte kunde skaffa barn. Medelålders 

kvinnor var mest rädda för att inte kunna 

hantera det ekonomiskt och att de skulle 

förlora sina arbeten samt oron över att inte få 

vara med sina barn. Det mest utmärkande för 

de äldre kvinnorna var att de inte kände så 

mycket rädsla. De var dock oroliga över att 

inte få se sina barnbarn växa upp. 

Hög 
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